
FG/170/2022                       Katowice, dnia 15 listopada 2022 r. 

 

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY – postępowanie nr FG/18/2022 

 

Sprzedający:  

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna 

adres:  40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19 

tel. +48 32 6038 711 

fax +48 32 6038 614 

e-mail: gpw@gpw.katowice.pl 

            a.stasiczek@gpw.katowice.pl 

Adres strony 

internetowej,  

na której opublikowano 

opis przedmiotu 

postępowania 

https://www.gpw.katowice.pl/sprzedaz-materialow-zbednych.php 

Podstawa prawna 

prowadzenia 

postępowania   

Postępowanie prowadzone jest w postaci elektronicznej tj. z 

wykorzystaniem oprogramowania w postaci platformy zakupowej 

PROebiz, w oparciu o Regulaminu sprzedaży składników majątku 

Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. w Katowicach. 

Nazwa nadana 

postępowaniu 
„Sprzedaż złomu z SUW Zawada i SUW Kozłowa Góra”  

Rodzaj postępowania: Sprzedaż 

Określenie przedmiotu 

postępowania:  

Przedmiotem postępowania jest: 

- złom żeliwny– ilość 800 kg, 

- złom stalowy – ilość 1,28 Mg, 

- złom kablowy – ilość 270 kg. 

Cena wywoławcza:  

- 0,95 zł brutto/  0,77 zł netto za 1 kg złomu żeliwnego, 

- 1  050,00 zł brutto/ 853,66 zł netto za 1 Mg złomu stalowego, 

- 0,90 zł brutto/ 0,73 zł netto za 1 kg złomu kablowy. 

Wspólny słownik 

zamówień CPV 

Nazwa/wy i kod/y Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych 

(CPV): 

14630000-6 Żużel, popioły, odpady żelaza i złom 

Tryb postępowania:  Sprzedaż złomu z zastosowaniem Platformy zakupowej zakończonej 

e-aukcją. 

Wniosek o   

do udziału w 

postępowaniu 

wymagania dotyczące 

rejestracji i identyfikacji 

uczestników 

Zainteresowani Kupujący udziałem w Postępowaniu są proszeni  

o przesłanie e-maila na adres a.stasiczek@gpw.katowice.pl 

z następującymi danymi:  

nazwa handlowa firmy, adres firmy, NIP firmy, imię i nazwisko 

osoby do kontaktu, telefon oraz adres e-mail, na który zostanie 

przesłane Zaproszenie.  

Zainteresowani Kupujący mogą również samodzielnie wypełnić 

wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, znajdujący się 

w treści Zaproszenia 

Przebieg postępowania  

Oferty składa się w postaci elektronicznej w formie skanu, 

z wykorzystaniem witryny internetowej dostępnej pod adresem 

https://gpwkatowice.proebiz.com/  

 

Termin składania ofert: od 15.11.2022 od godziny 08:30 do   

29.11.2022 do godz. 08:30 

Aukcja: 30.11.2022 godz. 09:30 

mailto:gpw@gpw.katowice.pl
https://www.gpw.katowice.pl/sprzedaz-materialow-zbednych.php
https://gpwkatowice.proebiz.com/


Wymagania techniczne 

Komputer PC z systemem operacyjnym Windows/Linux oraz 

przeglądarka internetowa Internet Explorer 11.0 lub wyższa,  

Mozilla Firefox 13.0 lub wyższa, Google Chrome. 
Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki 

w formacie .pdf. 

Warunki udziału  

w postępowaniu 

Kupujący w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału  

w postępowaniu jest zobowiązany złożyć: 

1. Aktualny wypis z właściwego rejestru potwierdzającego: nazwę, 

adres i status prawny oferenta, 

2. Informacja dotycząca ochrony danych osobowych RODO, które 

stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu, 

3. Oświadczenie dotyczące ogłoszenia o przetargu oraz Regulaminu, 

które stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu, 

4. Kwestionariusz uczestnika przetargu sporządzanego według wzoru 

stanowiącego załącznik nr 5 do Regulaminu, 

5. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy według wzoru 

stanowiącego załącznik nr 6 do Regulaminu, 

6. Aktualne zezwolenia (decyzje)  na przyjmowanie, odbiór i transport 

złomu będącego przedmiotem postępowania. 

7. Zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego 

potwierdzającego brak zaległości Oferenta w opłacaniu podatków lub 

opłat, wydanego nie wcześniej niż 3 miesiące przed Ogłoszeniem  

o aukcji elektronicznej. 

8. Zaświadczenie właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 

potwierdzających, że Oferent nie zalega z opłacaniem składek lub 

opłat na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, wydanego nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed Ogłoszeniem o aukcji elektronicznej. 

Wadium 

Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 250,00 zł 

(słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych) 

Termin wykonania  Nie później niż 30 dni od daty zawarcia umowy 

Kryteria oceny ofert:  Cena ofertowa – waga kryterium: 100% 

Termin związania ofertą 

45 dni 

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem 

terminu składania ofert. Dzień ten jest pierwszym dniem terminu 

związania ofertą. 

Informacja o możliwości 

składania ofert 

częściowych 

Sprzedający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

Informacja o możliwości 

składania ofert 

wariantowych 

Sprzedający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 

Informacja o zamiarze 

zawarcia umowy ramowej 
Sprzedający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

Informacja o drugim 

etapie postępowania  

1.Sprzedający przeprowadzi drugi etap postępowania przed 

wyborem oferty najkorzystniejszej. 

2. Drugi etap postępowania będzie polegał na przeprowadzeniu 

aukcji elektronicznej. 

Kupujący powinien zapoznać się z treścią Regulaminu sprzedaży składników majątku Górnośląskiego 

Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A w Katowicach, którego treść jest dostępna w formie załącznika w 

Zaproszeniu do udziału w Postępowaniu. Regulamin należy stosować odpowiednio. 

 


