
OGŁOSZENIE 

Tramwaje Śląskie S.A., 41-506 Chorzów, ul. Inwalidzka 5, tel. (032) 246-60-61 (64/65), faks 

(032) 2510-096, zapraszają do składania ofert na skup złomu stalowego oraz złomu metali 

nieżelaznych.  

 
Sprzedawca podzielił przeznaczony do sprzedaży złom na dwie grupy tj. na: 

 złom stalowy oraz  

 złom metali nieżelaznych 

i dopuszcza składanie ofert częściowych, tj. na obie lub wybrane grupy.  

 

W każdej z grup występują różne klasy złomu. 

Jednocześnie Sprzedawca informuje, że w ramach każdej z tych grupy posiada dwa rodzaje złomu 

tj.: 

 złom tzw. eksploatacyjny  

 złom inwestycyjny stanowiący złom pochodzący z realizacji Projektu współfinansowanego 

przez Unię Europejską.  

Każdy rodzaj złomu jest odrębnie ewidencjonowany, w związku z czym istniej konieczność 

ustalenia rzeczywistej ilości złomu, w każdej klasie, odrębnie dla złomu eksploatacyjnego 

i odrębnie dla złomu inwestycyjnego. 

Grupy i klasy złomu oraz jego ilości przedstawia tabela stanowiąca załącznik nr l do niniejszego 

ogłoszenia. Podane w niej ilości złomu mają charakter szacunkowy i służą jedynie do określenia 

ceny oferty zgodnie z załącznikiem nr 2, dla potrzeb prowadzonej procedury sprzedaży złomu.  

 

W zależności od ilości wytworzonego złomu, Sprzedawca będzie uprawniony do jednostronnego 

zwiększenia łącznej ilości złomu wskazanej w załączniku nr 1, jednak nie więcej niż o 20 %. 

Kupujący będzie związany oświadczeniem Sprzedawcy, o którym mowa powyżej. 

 

Ostateczne rozliczenie nabytego złomu odbywać się będzie po cenach jednostkowych określonych 

w ofercie oraz faktycznej ilości złomu ustalonej podczas ważenia w obecności przedstawiciela 

Sprzedawcy 

W przypadku, gdy faktyczna ilość złomu będzie mniejsza niż podano w ogłoszeniu Kupującemu 

nie będzie przysługiwało roszczenie o wydanie ilości zgodniej z Ogłoszeniem. Kupujący ma 

obowiązek złożenia oferty na wszystkie rodzaje klas złomu przedstawionych w ofercie i ich 

pobrania. Nie dopuszcza się możliwości wybiórczego zakupu poszczególnej klasy złomu. 

 

Przewidziany do sprzedaży złom można oglądać w poszczególnych Rejonach/Zakładach Spółki 

po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z następującymi osobami: 

1.  Jolanta Galant tel. (32) 2674016 wew. 198 - Rejon nr l w Będzinie, ul. Piastowska 29, 

2. Witold Michnol tel. (32) 2563661 wew. 274 - Rejon nr 2 w Katowicach, ul. l Maja 152, 

3. Ewa Wrodarczyk tel. (32) 2865291 wew. 260 - Rejon nr 3 w Bytomiu, ul. Drzewna 2, 

4. Urszula Kuliga tel. (32) 2704311 wew. 135 - Rejon nr 4 w Gliwicach, ul. Chorzowska 150, 

5. Jan Lubas tel. (32) 2464281 wew. 344 - Zakład Usługowo Remontowy w Chorzowie, 

   ul. Inwalidzka 5. 

Warunki udziału w postępowaniu. 

W postępowaniu mogą uczestniczyć oferenci, którzy: 
1. posiadają ważne zezwolenia (decyzje) na przyjmowanie, odbiór i transport złomu będącego 

przedmiotem postępowania, zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi. 
2. nie figurują w Krajowym Rejestrze Długów. Przed podpisaniem umowy Sprzedawcą zastrzega 



sobie prawo do weryfikacji wiarygodności finansowej potencjalnego nabywcy poprzez jego 
sprawdzenie w bazie danych Krajowego Rejestru Długów. W związku z czym wymagał będzie 
od oferenta, którego oferta będzie najkorzystniejsza podpisania oświadczenia zgodnie ze 
wzorem stanowiącym załącznik nr 4. W przypadku odmowy podpisania wskazanego 
oświadczenia oferta wybranego wykonawcy zostanie odrzucona z postępowania, a Sprzedawca 
wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert. 

3. wnieśli wadium w wymaganej wysokości. 

Sprzedawca oceni spełnienie warunków udziału na podstawie dokumentów dołączonych do oferty. 
Oferty wykonawców niespełniające warunków udziału w postępowaniu zostaną z niego odrzucone. 
 

Dokumenty i oświadczenia 

Oferent winien złożyć ofertę zawierającą następujące dokumenty i oświadczenia: 
1. Formularz oferty - załącznik nr 2 do Ogłoszenia. 
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony 
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

3. Ważne zezwolenie (decyzję) na przyjmowanie, odbiór i transport złomu będącego przedmiotem 
postępowania. 

4. Dokument potwierdzający wniesienie wadium tj.: kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie 
wadium w formie pieniężnej. 

Wadium 

1. Oferent zobowiązany jest do wniesienia przed upływem terminu składania ofert wadium 
w formie pieniężnej w wysokości: 
a. 67.000,00 (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy 00/100) w przypadku, gdy oferent składa 

ofertę wyłącznie na zakup grupy I (tj. złom stalowy). 
b. 16.000,00 (słownie: (szesnaście tysięcy 00/100) w przypadku, gdy oferent składa ofertę 

wyłącznie na zakup grupy II (tj. złom metali nieżelaznych). 
c. 83.000,00 (słownie: osiemdziesiąt trzy tysiące 00/100) w przypadku, gdy oferent składa 

ofertę na obie grupy. 
2. Wadium wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy: Bank Pekao S.A. 23 1240 

4272 1111 0000 4839 6893 określając tytuł wpłaty „Wadium – Sprzedaż złomu 1/2014”. 
3. O uznaniu przez Sprzedawcę, że wadium wniesiono w wymaganym terminie, decyduje data 

wpływu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy. 
4. Oferent winien załączyć do oferty kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium. 
5. Sprzedawca zwraca wadium wszystkim oferentom niezwłocznie po wyborze oferty 

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem oferenta, którego oferta 
została wybrana jako najkorzystniejsza. 

6. Wadium, złożone przez oferenta, którego oferta została wybrana zostanie w pełnej wysokości 
zaliczone na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

7. Sprzedawca zwróci oferentowi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie do 14 
dni licząc od ostatniego dnia realizacji transakcji i uznania umowy za należycie wykonaną. 

8. Sprzedawca dopuszcza, na pisemną prośbę Kupującego, możliwość dokonania kompensaty 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy z należnością z tytułu wystawionej faktury 
VAT, rozliczającej cenę sprzedaży. 

9. W przypadku, gdy oferent, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy 
zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do Ogłoszenia albo zawarcie umowy 
z przyczyn leżących po stronie oferenta stało się niemożliwe, oferent traci wadium. 

 

Wybór oferenta 

Kryterium oceny ofert będzie cena. Sprzedawca wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród ofert 

nieodrzuconych zawierającą najwyższą cenę ofertową dla każdej grupy złomu oddzielnie. 

Sprzedawca zawrze dwie umowy zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3, chyba że oferta 



wybrana jako najkorzystniejsza dla danej grupy złomu zostanie złożona przez tego samego 

Kupującego. 

Wszystkie ceny jednostkowe złomu podane w Formularzu ofertowym, winny być zaokrąglone 

do dwóch miejsc po przecinku. 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni i liczony jest od dnia składania ofert. 

 

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

Wymagane jest zamieszczenie oferty wraz z wymaganymi dokumentami w zamkniętej kopercie 

zaadresowanej: 

Tramwaje Śląskie S.A., Sekretariat. 

Ul. Inwalidzka 5 

41-506 Chorzów 

z dopiskiem: Procedura sprzedaży złomu nr 1/2014, nie otwierać przed 24.01.2014r. godz. 10:15. 

Termin składania ofert upływa dnia 24.01.2014r. o godz. 10:00. 

Ofertę należy złożyć lub przesłać na adres: Tramwaje Śląskie S.A., sekretariat, ul. Inwalidzka 5, 41-

506 Chorzów. 

Otwarcie ofert odbędzie się dnia 24.01.2014r. o godz. 10:15 w Świetlicy Zakładu Remontowo 

Usługowego, Chorzów ul. Inwalidzka 5. 

Oferty należy przygotować i skalkulować uwzględniając następujące warunki: 

1. Załadunek, odbiór, transport oraz czynności związane z ważeniem i wywozem złomu na koszt 
oferenta winny odbywać się oddzielnie z każdego Rejonu/Zakładu w dni robocze od godz. 6:00 
do 13:30. Należy pamiętać, że Sprzedawca posiada różne klasy i rodzaje złomu, których 
ważenie musi odbywać się oddzielnie. 

2. Ważenie złomu winno odbywać się w pobliżu poszczególnych Rejonów/Zakładu ze względu 
na konieczność udziału przedstawiciela Rejonu/Zakładu w ważeniu. 

3. Sprzedawca oczekuje zapłaty ceny sprzedaży w wysokości 100%, przelewem na wskazany 
rachunek bankowy, minimum na dwa dni robocze przed planowanym rozpoczęciem odbioru 
złomu. 

4. Termin odbioru złomu ze wszystkich Rejonów i Zakładu winien nastąpić w ciągu 15 dni 

roboczych od dnia zawarcia umowy. 
5. Wszelkie rozbieżności pomiędzy szacunkową ilością złomu a rzeczywistą ilością zostaną 

ustalone w terminie 7 dni od dnia odbioru złomu z ostatniego Rejonu/Zakładu i rozliczone 
w terminie 14 dni. 

Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany lub odwołania ogłoszenia, warunków przetargu, 

a także unieważnienia przetargu, bez podania przyczyny. 

Sprzedawca zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru 

którejkolwiek z ofert. 

Czynności Sprzedawcy podjęte w postępowaniu nie podlegają środkom ochrony prawnej. 

  



Zestawienie złomu przewidzianego do sprzedaży GRUPA I - Złom stalowy 

Lp Nazwa złomu 

Ilość do 

sprzedaży [kg] 

R1 

Ilość do 

sprzedaży [kg] 

R2 

Ilość do 

sprzedaży [kg] 

R3 

Ilość do 

sprzedaży [kg] 

R4 

Ilość do 

sprzedaży [kg] 

ZUR 

Ilość do 

sprzedaży [kg] 

R1 

Ilość do 

sprzedaży [kg] 

R2 

Ilość do 

sprzedaży [kg] 

R3 

Ilość do 

sprzedaży [kg] 

R4 

Ilość do 

sprzedaży [kg] 

ZUR 

Razem do 

sprzedaży 

[kg] 
Złom eksploatacyjny Złom inwestycyjny – Projekt A 

Złom stalowy niestopowy 

1 Złom klasy W1   2000   2950             4 950 

2 Złom klasy W3 170                   170 

3 Złom klasy W7   500     18677   7600      5500 32 277 

4 Złom klasy N4   1000 1000 2000 8640           12 640 

5 Złom klasy N5 2000 1420 350       6780       10 550 

6 Złom klasy N6 140000 1290 19500 13000   24000 218710 42000 76980   535 480 

7 Złom klasy N10 3000   10000 5965 6305       1200 11860 38 330 

Razem 634 397 

Złom stalowy stopowy 

8 Złom klasy C2 130   195   760         29 1114 

9 Złom klasy C12         23           23 

10 Złom klasy E2         169           169 

11 Złom klasy F2         340           340 

Razem 1 646 

Złom żeliwny 

12 Złom klasy ZZ-6         1950           1950 

13 Złom klasy ZZ-8     20               20 

Razem 1 970 

 



GRUPA II - Złom metali nieżelaznych 

Lp Nazwa złomu 

Ilość do 

sprzedaży [kg] 

R1 

Ilość do 

sprzedaży [kg] 

R2 

Ilość do 

sprzedaży [kg] 

R3 

Ilość do 

sprzedaży [kg] 

R4 

Ilość do 

sprzedaży [kg] 

ZUR 

Ilość do 

sprzedaży [kg] 

R2 

Ilość do 

sprzedaży [kg] 

ZUR 

Razem do 

sprzedaży [kg] 

Złom eksploatacyjny Złom inwestycyjny  PROJEKT A 

Złom metali nieżelaznych 

1 Złom klasy 1.04.1A 205 1531 1000 658 58 436   3 888 

2 Złom klasy 1.04.1B 2       328     330 

3 Złom klasy 1.04.1C 15 23   2 327   896 1 263 

4 Złom klasy 1.04.1D 2       4   89 95 

5 Złom klasy 1.21.1 33   22 12 27   27 121 

6 Złom klasy 8.01.1     1   224   113 338 

7 Złom klasy 1.12.1 3   1   20   21 45 

8 Złom klasy 4.11.1   65     54   321 440 

9 Złom klasy 4.11.4     142         142 

10 Złom klasy 4.11.2,3,6 15             15 

11 Złom klasy 8.02.1     3         3 

Razem 6 680 

Złom nieżelazny pozostały 

12 Złom klasy 1.04.3         3 szt.     3 szt. 

13 

Złom wirnika silnika 

Lt31         1 szt.     
1 szt. 

14 

Złom cewek 

ham..szyn.         39 szt.     
39 szt. 

 



Załącznik nr 2 do Ogłoszenia  

FORMULARZ OFERTY 

1.   W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące sprzedaży złomu (Procedura nr 1/2014), składam/y 

niniejszą ofertę: 

GRUPA I* 

Lp. 

 

Klasa złomu 

 

Łącznie do 

sprzedaży 

[kg] 

 

Cena 

jednostkowa 

[zł/kg] 

 

Wartość [zł] 

 

Złom stalowy niestopowy 

1 Złom klasy W1 4 950  

 

 

 
2 Złom klasy W3 170  

 

 

 
3 Złom klasy W7 32 277  

 

 

 
4 Złom klasy N4 12 640  

 

 

 
5 Złom klasy N5 10 550  

 

 

 
6 Złom klasy N6 535 480  

 

 

 
7 Złom klasy N10 38 330  

 

 

 
Złom stalowy stopowy 

8 Złom klasy C2 1 114  

 

 

 
9 Złom klasy C12 23  

 

 

 
10 Złom klasy E2 169  

 

 

 
11 Złom klasy F2 340  

 

 

 
Złom żeliwny 

12 Złom klasy ZZ-6 1950   

13 Złom klasy ZZ-8 20   

RAZEM 

 

 

 
 

Cena oferty dla grupy I ..................................... zł, słownie (..............................................................).  
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GRUPA II * 

Lp. 

 

Klasa złomu 

 

Łącznie 

do 

sprzedaży 

[kg] 

 

Cena 

jednostkowa

[zł/kg] 

 

Wartość 

[zł] 

 

Złom metali kolorowych 

 
1 Złom klasy 1.04.1 A 3 888  

 

 

 
2 Złom klasy 1.04.1B 330  

 

 

 
3 Złom klasy 1.04.1C 1 263  

 

 

 
4 Złom klasy 1.04.1D 95  

 

 

 
5 Złom klasy 1.21.1 121  

 

 

 
6 Złom klasy 8.01.1 338  

 

 

 
7 Złom klasy 1.12.1 45  

 

 

 
8 Złom klasy 4.11.1 440  

 

 

 
9 Złom klasy 4.11.4 142   

10 Złom klasy 4.11. 2,3,6 15  

 

 

 
11 

 
Złom klasy 8.02.1 3  

 

 

 
Złom nieżelazny pozostały 

12 Złom klasy 1.04.3 3 szt.   

13 Złom cewek hamulca szynowego 39 szt.   

14 Złom wirnika silnika Lt31 1 szt.   

RAZEM 

 

 

 
 

Cena oferty dla grupy II ...................................... zł, słownie (..................................................) 

 

2.   Oświadczam/y, że akceptujemy bez zastrzeżeń wzór umowy przedstawiony w załączniku 

nr 3 do Ogłoszenia o sprzedaży złomu (Procedura 1/2014), w tym warunki płatności 

i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy o treści zgodnej 

ze wzorem umowy. 

3. Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się z przedmiotem postępowania sprzedażowego i nie 

wnosimy zastrzeżeń do jego stanu. 

4.   Oświadczam/y, że jestem/śmy związani niniejszą ofertą na czas wskazany w Ogłoszeniu. 

 

 

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

Miejscowość i data   Podpisano uprawnieni przedstawiciele Oferenta 

 

* niepotrzebne skreślić  
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Załącznik nr 3 do Ogłoszenia 

 

UMOWA SPRZEDAŻY 

nr ........................................ 

zawarta dnia ................... w ............................ pomiędzy: 

Tramwaje Śląskie S. A. z siedzibą w Chorzowie – ul. Inwalidzka 5, 41–506 Chorzów, 

o kapitale zakładowym wynoszącym ………………., który został pokryty w całości, 

zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII 

Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000145278, o numerze NIP: 634-01-25-637, 

o numerze identyfikacyjnym REGON: 270561663, zwaną w dalszej części umowy 

„Sprzedawcą” lub „Stroną”, reprezentowaną przez: 

1. _______________________________ 

2. _______________________________ 

a 

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

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

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

zwaną (ym) dalej „Kupującym” lub „Stroną”, reprezentowaną (ym) przez: 

1. _______________________________ 

2. _______________________________ 

 

Zważywszy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na sprzedaż złomu nr 1/2014 

Kupujący złożył najkorzystniejszą ofertę, Strony postanawiają co następuje: 

§ 1. 

 Przedmiotem niniejszej umowy jest sprzedaż przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego 

złomu wyszczególnionego w poniższej tabeli, po cenach jednostkowych określonych w 

ust.6, na podstawie złożonej oferty. 

 Kupujący zobowiązuje się do zapłacenia ceny sprzedaży wskazanej w § 3 ust. 1 oraz 

do odebrania złomu w terminie i na zasadach ustalonych w Ogłoszeniu o sprzedaży złomu 

(Procedura nr 1/2014) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.  

 Cena jednostkowa złomu, wskazana w ust. 6, nie ulegnie zmianie w okresie trwania 

umowy. 

 Cena jednostkowa nie obejmuje odbioru, załadunku, transportu, ważenia i wywozu złomu 

z magazynów i placów składowych Sprzedawcy, zlokalizowanych w Jednostkach 

organizacyjnych Sprzedawcy określonych w załączniku nr 1 do Umowy, a także 

wszelkich innych kosztów ponoszonych przez Kupującego związanych z nabyciem 

przedmiotu umowy, chyba że w ogłoszeniu o sprzedaży zastrzeżono inaczej. 

 Odbiór, załadunek, transport, ważenie oraz wywóz złomu Kupujący dokona własnymi 

środkami i na własny koszt z miejsc wskazanych przez Sprzedawcę. 

 Zestawienie złomu przewidzianego do sprzedaży: 

Lp. Klasa złomu 
Jednostka 

miary 

Ilość 

szacunkowa 

Cena 

jednostkowa 

złomu   

w PLN 

Wartość 

szacunkowa 

złomu  

w PLN 

  
 

   
1 

 
 

   
2 
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Lp. Klasa złomu 
Jednostka 

miary 

Ilość 

szacunkowa 

Cena 

jednostkowa 

złomu   

w PLN 

Wartość 

szacunkowa 

złomu  

w PLN 

  
 

   
3 

 
 

   

4 
 

 
   

5 
 

 
   

6 
 

 
   

7 
 

 
   

8 
 

 
   

9 
 

 
   

10 
 

 
   

11 
 

 
   

12 
 

 
   

13 
 

 
   

14 
 

 
   

RAZEM CENA SPRZEDAŻY   

 

 Ilości złomu podane w tabeli są wielkościami szacunkowymi, które mogą ulec zmianie 

w zależności od procesu pozyskiwania złomu w Jednostkach organizacyjnych 

Sprzedawcy. Rzeczywista ilość złomu zostanie ustalona podczas ważenia w obecności 

przedstawiciela Sprzedającego i rozliczona zgodnie z zapisami § 3. 

 Kupujący zobowiązuje się do zapłaty zaoferowanej ceny za faktyczną wagę złomu 

ustaloną w „Karcie przekazania odpadu” oraz wynikającej z dowodu WZ. 

 Różnica faktycznej ilości odebranego złomu w stosunku do ilości podanej w ogłoszeniu 

nie może stanowić podstawy roszczeń ze strony Kupującego. 

 

§ 2. 

 Odbioru przedmiotu umowy lub poszczególnych jego części mogą dokonać wyłącznie 

osoby posiadające pisemne upoważnienie Kupującego. 

 Strony ustalają, iż odbiór, załadunek, ważenie oraz wywóz złomu nastąpi częściami 

w terminie 15 dni roboczych od dnia podpisania umowy, tj. do dnia ................, po upływie 

wskazanego terminu Sprzedający ma prawo do naliczania kar umownych zgodnie z § 6. 

 Strony zgodnie ustalają, że z chwilą upływu terminu określonego w ust.2. przechodzą 

na Kupującego korzyści i ciężary związane z przedmiotem umowy oraz 

niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy. 

 Wydawanie złomu nastąpi w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach 

od 6 
00

 do 13 
30

, nie wcześniej niż po uiszczeniu ceny sprzedaży, o której mowa w § 3 

ust 1. 

 O terminie odbioru przedmiotu umowy Kupujący zawiadomi poszczególne Jednostki 

organizacyjne Sprzedawcy z wyprzedzeniem co najmniej dwóch dni roboczych. 
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Informację o zamiarze odbioru złomu należy zgłosić telefonicznie lub faksem 

bezpośrednio osobom uprawnionym do kontaktu wskazanym w załączniku nr 1. 

Wskazaną informację można również przesłać w formie elektronicznej na adres: 

e.wrodarczyk@tram-silesia.pl. 

 Sprzedawca wyda Kupującemu wypełnioną „Kartę przekazania odpadu”. W momencie 

odbioru Kupujący jest zobowiązany potwierdzić przyjęcie złomu na karcie przekazania 

odpadu. „Karta przekazania odpadu” zostanie sporządzona w odpowiedniej liczbie 

egzemplarzy – po jednym dla Sprzedawcy i Kupującego oraz Kierowcy, według wzoru 

określonego w Załączniku nr 5 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 

2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów 

(Dz.U. 2010.249.1673).  

 Kupujący ponosi odpowiedzialność prawną za wszelkie skutki zdarzeń zagrażających 

zdrowiu i życiu osób uczestniczących w czasie załadunku złomu. 

 

§ 3. 

1. Kupujący zapłaci Sprzedawcy kwotę .................... zł (słownie złotych: ...................... 

złotych) tytułem ceny sprzedaży przedmiotu umowy przelewem na konto Sprzedawcy nr 

23 1240 4272 1111 0000 4839 6893 w  Banku Pekao S.A.,  minimum na dwa dni robocze 

przed planowanym rozpoczęciem odbioru złomu. 

2. W tytule przelewu Kupujący wskaże datę i numer umowy. 

3. Za dzień zapłaty uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na wskazany powyżej 

rachunek bankowy. 

4. Sprzedawca w terminie 7 dni od dnia zapłaty wystawi fakturę VAT dokumentującą wpłatę 

ceny sprzedaży przedmiotu umowy o której mowa w §3 ust 1, wskazując, że podatek od 

towarów i usług rozlicza Kupujący jako „odwrotne obciążenie”. 

5. Kupujący upoważnia Sprzedawcę do wystawienia faktury VAT bez jego podpisu. 

6. Rozliczenie sprzedanego złomu nastąpi  po cenach jednostkowych określonych 

 w § 1 ust. 6. 

7. Ostateczna cena sprzedaży przedmiotu umowy, należna Sprzedającemu, ustalona zostanie  

w terminie 7 dni od dnia odbioru ostatniej partii złomu, na podstawie  protokołu odbioru 

złomu stanowiącego załącznik nr 2 do Umowy.  

8. Protokół odbioru złomu podpisują osoby wskazane § 10 ust. 4 niniejszej umowy.   

9. Sprzedający na podstawie załącznika nr 2 dokona ostatecznego rozliczenia ceny 

sprzedaży przedmiotu umowy i w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu odbioru, 

wystawi fakturę VAT z terminem płatności 14 dni od daty otrzymania faktury.  

 

§ 4. 

1. Strony postanawiają, iż podpisany przez Sprzedawcę i Kupującego dowód sprzedaży 

(dokument WZ) potwierdzać będzie prawidłowy: załadunek, wywóz złomu przez 

Kupującego oraz brak jakichkolwiek zastrzeżeń Kupującego do stanu technicznego, 

właściwości, jakości i ilości złomu.  

2. Ilość złomu wskazana w „Karcie przekazania odpadu” odpowiadać będzie ilości złomu 

ustalonej w wyniku komisyjnego ważenia. 

§ 5. 

1. Kupujący oświadcza, że wyraża zgodę by wadium z chwilą zawarcia umowy zostało 

w pełnej wysokości zaliczone na poczet zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy. 

2. Sprzedawca zwróci Kupującemu zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

w terminie do 14 dni licząc od ostatniego dnia realizacji transakcji i uznania umowy 

za należycie wykonaną. 
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3. Sprzedawca dopuszcza, na pisemną prośbę Kupującego, możliwość dokonania 

kompensaty zabezpieczenia należytego wykonania umowy z należnością z tytułu 

wystawionej faktury VAT, rozliczającej cenę sprzedaży. 

4. Strony zgodnie uznają, że zwrot zabezpieczenia należytego wykonania Umowy 

następuje z chwilą obciążenia rachunku bankowego Sprzedawcy. 

 

§ 6. 

1. Jeżeli odbiór złomu nie nastąpi w umówionych terminach, Sprzedawca zastrzega sobie 

prawo do naliczania kary umownej w wysokości 0,5% ceny sprzedaży, wskazanej w § 3 

ust.1 Umowy za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 2.  

2. W przypadku odstąpienia przez Sprzedawcę od umowy z przyczyn leżących po stronie 

Kupującego, Sprzedawca ma prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 10% ceny 

sprzedaży, wskazanej w § 3 ust. 1 Umowy.  

3. W przypadku, gdyby szkoda poniesiona przez Sprzedawcę z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy przez Kupującego przewyższała wysokość 

zastrzeżonych kar umownych - Sprzedawcy służy prawo dochodzenia odszkodowania 

uzupełniającego na zasadach przewidzianych w Kodeksie cywilnym. 

4. Odstąpienie przez Sprzedawcę od niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie 

Kupującego nie powoduje utraty możliwości dochodzenia przez Sprzedawcę 

zastrzeżonych w umowie kar umownych. 

5. Kary umowne mogą zostać potrącone przez Sprzedawcę ze złożonego przez Kupującego 

zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, o którym mowa w § 5 na co Kupujący 

wyraża zgodę.  

6. Sprzedawcy przysługuje uprawnienie do sumowania kar umownych, niezależnie od tytułu 

ich nałożenia, w szczególności do sumowania kar za opóźnienie i odstąpienie od umowy.  

 

§ 7. 

 Sprzedawca może odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Kupującego 

w przypadku naruszenia istotnych postanowień umowy, w szczególności gdy opóźnienie 

Kupującego w odbiorze złomu przekraczać będzie 15 dni.  

 Odstąpienie przez Sprzedawcę od umowy nastąpi na podstawie pisemnego oświadczenia, 

wysłanego do Kupującego listem poleconym w terminie określonym w jego treści.  

 

§ 8. 

1. Cesja wierzytelności wynikająca z niniejszej umowy może być dokonana tylko 

za pisemną uprzednią zgodą Sprzedawcy. 

2. Strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedawcy względem Kupującego z tytułu rękojmi 

za wady towaru. 

 

 

§ 9. 

Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie umowy w całości lub w części 

spowodowane siłą wyższą, za którą uważa się wydarzenia, które w chwili podpisania umowy 

nie mogły być przez Strony przewidziane i zostały spowodowane przez okoliczności od nich 

niezależne (wojna, pożar, susza, powódź, inne klęski naturalne, restrykcje lub prawne 

rozporządzenia rządu, strajki itp.). 

 

§ 10. 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności.  
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2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

3. Ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy 

miejscowo dla siedziby Sprzedawcy. 

4. Do bieżących kontaktów w sprawach dotyczących realizacji Umowy Strony wyznaczają 

następujące osoby: 

 Sprzedawca: p. ..................... , nr tel. : .............................  

 Wykonawca: p. .................... , nr tel. : ............................. 

5. Osoby wskazane w ust. 4 nie są upoważnione do zmiany warunków niniejszej Umowy. 

6. Umowa została zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze stron. 

 

 

SPRZEDAWCA        KUPUJĄCY 
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Załącznik nr 1 do Umowy 

 

 

WYKAZ JEDNOSTEK WYKONAWCZYCH SPÓŁKI TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 

 

Nazwa Zakładu/Osoba 

upoważniona do kontaktu 

Skrót nazwy 

Zakładu 
Adres / telefon / faks 

Rejon nr 1 w Będzinie 

Jolanta Galant 
R1 

ul. Piastowska 29 

42-500 Będzin 

tel. (032) 267-40-16 wew. 198 

faks (032) 267-70-32 

Rejon nr 2 w Katowicach 

Witold Michnol 
R2 

ul. 1 Maja 152 

40-237 Katowice 

tel. (032) 256-36-61 wew. 274 

faks (032) 255-57-46 

Rejon nr 3 w Bytomiu 

Ewa Wrodarczyk 
R3 

ul. Drzewna 2 

41-935 Bytom 

tel. (032) 286-52-91 wew. 260 

faks (032) 289-13-87 

 

Rejon nr 4 w Gliwicach 

Urszula Kuliga 
R4 

ul. Chorzowska 150 

44-100 Gliwice 

tel. (032) 270-43-11 wew. 135 

faks (032) 270-37-02 

Zakład Usługowo Remontowy 

w Chorzowie 

Jan Lubas 

ZUR 

ul. Inwalidzka 5 

41-506 Chorzów 

tel. (032) 246-42-81 wew. 344 

faks (032) 246-40-34 
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Załącznik nr 2 do Umowy 

 

Protokół odbioru złomu  

Sporządzony w dniu………… pomiędzy Sprzedawcą: 

Tramwaje Śląskie S.A. ul. Inwalidzka 5 41-506 Chorzów 

a Kupującym: 

zgodnie z Umową nr….............… z dnia …………. 

Uczestnicy odbioru: 

Sprzedawca:…………………… 

Kupujący:……………………… 

Sprzedawca przekazuje, a Kupujący przyjmuje wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zakresem określonym w poniższej tabeli: 

Zakład/Klasa złomu 

Jednostka 

miary 

Faktycznie 

sprzedana 

ilość złomu 

Cena 

jednostkow

a złomu 

Wartość 

faktycznie 

sprzedaneg

o złomu 

Nr WZ 
Jednostk

a miary 

Faktycznie 

sprzedana 

ilość złomu 

Cena 

jednostko

wa złomu 

Wartość 

faktycznie 

sprzedaneg

o złomu 

Nr WZ 

R1 Złom eksploatacyjny Złom inwestycyjny (Projekt UE) 

Złom metali 

kolorowych umowa 

DO/             /13                     

Złom klasy 1.04.1A kg                   

Złom klasy 1.04.1B kg                   

Złom klasy 1.04.1C kg                   

Złom klasy 1.04.1D kg                   

Złom klasy 1.21.1 kg                   

Złom klasy 8.01.1 kg                   

Złom klasy 1.12.1 kg                   

Złom klasy 2.04.01 kg                   

Złom klasy 4.11.1 kg                   

Złom klasy 4.11.2,3,6 kg                   

Złom klasy 8.02.1 kg                   

Złom klasy 1.04.2003 szt                   

Złom wirnika szt                   

Złom cewek ham..szyn. szt                   
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Zakład/Klasa złomu 

Jednostka 

miary 

Faktycznie 

sprzedana 

ilość złomu 

Cena 

jednostkow

a złomu 

Wartość 

faktycznie 

sprzedaneg

o złomu 

Nr WZ 
Jednostk

a miary 

Faktycznie 

sprzedana 

ilość złomu 

Cena 

jednostko

wa złomu 

Wartość 

faktycznie 

sprzedaneg

o złomu 

Nr WZ 

Ogółem wartość 

faktycznie sprzedanego 

złomu metali 

nieżelaznych R1                     

R2                     

R3 

          R4 

          ZUR 

          Wartość  

           

Stwierdza się, że ostateczna wartość przedmiotu  umowy, należna Sprzedawcy wynosi……………..  

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

Podpisy: 

Sprzedawca:…………………… 

Kupujący:……………………… 
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Załącznik nr 4 do Ogłoszenia 

 

 

 

 

 

Miejscowość i data  

 

 

 

(imię i nazwisko) (adres) 

 

 

 

UPOWAŻNIENIE 

 

Ja, niżej podpisany upoważniam firmę: 

 

Tramwaje Śląskie S.A.  

ul. Inwalidzka 5 

41-506 Chorzów 

 

do   wystąpienia   do   Biura   Informacji   Gospodarczej   S.A.   o   ujawnienie   informacji 

gospodarczych dotyczących mojej osoby. 

 

 

 

 

        czytelny podpis konsumenta 

 

 

 

 


