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1. PRZEDMIOT ZAPROSZENIA 

1.1. Krakowski Holding Komunalny S.A. (KHK S.A.) zaprasza do złożenia oferty na zakup złomu odzyskanego 

w procesie spalania odpadów komunalnych w Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie 

(ZTPO) zlokalizowanym przy ul. Giedroycia 23.  

1.2. Złom oznaczony jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu 

odpadów (Dz.U. 2020, poz. 10) jako odpad o kodach wymienionych poniżej. 

Lp. Kod odpadu 
Szacunkowa ilość w okresie 

realizacji umowy [Mg] 
Zadanie nr 1 

1. 15 01 04 (opakowania z metali) 0,1 
2. 17 04 05 (żelazo i stal) 20 
3. 19 01 02 (złom żelazny usunięty z popiołów paleniskowych) 120 
4. 19 12 02 (metale żelazne) 2000 

Zadanie nr 2 
1. 19 12 03 (metale nieżelazne) 180 

 

1.3. KHK S.A. informuje, iż podane powyżej ilości są szacunkowe i mogą ulec zmianie, a odebrany złom nie podlega 

reklamacji ani zwrotowi. 

1.4. KHK S.A. oczekuje podania w ofercie stałej ceny w PLN za 1 Mg odpadu wraz z zanieczyszczeniami dla 

poszczególnych kodów.  

1.5. KHK S.A. dopuszcza złożenie oferty tylko dla części z ww. kodów. 

1.6. KHK S.A. rekomenduje przedstawicielom firm zainteresowanych złożeniem oferty udział w wizji lokalnej na 

terenie ZTPO celem dokonania oględzin przedmiotu sprzedaży oraz jego weryfikacji pod względem stopnia 

zanieczyszczenia.  

Termin wizji lokalnej: 06-10.03.2023 r. (w dni robocze) w godzinach: 08:00 - 13:00 (osoba do kontaktu: Grzegorz 

Cygan – nr tel. 531 088 222). 

 

2. PODSTAWOWE WARUNKI REALIZACJI 

2.1. Okres realizacji: 01.04.2023 – 30.09.2023 r. 

2.2. Maksymalna długość całego pojazdu, którym będzie dokonywany odbiór: 14 mb. 

2.3. Odbiór będzie następował po zgłoszeniu w ciągu 24 godzin w dni robocze w godz. 08:00 do 13:00. 

2.4. KHK S.A. wymaga, aby sposób postępowania z odpadami był zgodny z zasadami zawartymi w stosownych 

przepisach, a w szczególności w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz.U. 2022, poz. 699 z późn. 

zm.) oraz aktami wykonawczymi, takimi jak Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016 r. 

ws. szczegółowych wymagań dla transportu odpadów (Dz.U. 2016, poz. 1742). 

2.5. KHK wymaga, aby sposób postępowania z odpadami poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odbywał się 

zgodnie z przepisami miejscowymi kraju transportu i przetworzenia odpadów a także zgodnie z rozporządzeniem 

(WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 roku w sprawie przemieszczania 

odpadów. Odpady poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej należy przetworzyć w procesie odzysku R4 zgodnym 

z załącznikiem nr 1 do ww. ustawy o odpadach. 

2.6. Ważenie odpadów realizowane będzie na wadze KHK S.A., na terenie ZTPO. Ważenie będzie podstawą do 

wystawienia Kart Przekazania Odpadu (KPO). Karty przekazania odpadów zostaną wystawione w module 

ewidencji odpadów Bazy Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami (BDO) za pomocą 
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indywidualnego konta KHK S.A.  

2.7. Wykaz rodzaju i ilości odebranych odpadów za dany okres będzie podstawą wystawienia faktur za dany miesiąc 

kalendarzowy. 

2.8. KHK S.A. będzie wymagał przekazywania oświadczeń o ilości poddanych recyklingowi metali, wydzielonych 

z popiołu dennego pochodzącego ze spalenia odpadów komunalnych, dla odebranego złomu o kodach: 19 01 02, 

19 12 02 i 19 12 03., która powinna zawierać: 

- całkowitą masę metali wydzieloną z odebranego odpadu, 

- podział na metale żelazne, metale nieżelazne i stal nierdzewną, 

- określenie instalacji, do której zostanie przekazana całość złomu wydzielonego z odpadu w celu jego ostatecznego 

przetworzenia w procesie odzysku / recyklingu. 

Przekazanie do KHK S.A. oświadczenia będzie wymagane w terminie do 21 dni od zakończenia miesiąca, w którym 

nastąpił odbiór złomu. 

 

3. SKŁADANIE OFERT 

3.1. Oferty można składać:  

a) osobiście, w siedzibie  KHK S.A. (sekretariat, ul. Jana Brożka 3, 30-347 Kraków); 

b) pocztą/kurierem na adres siedziby KHK S.A.; 

c) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@khk.krakow.pl 

3.2. Termin składania ofert: 13.03.2023 r. 

 

4. WYMAGANIA W PRZYPADKU WSTĘPNEGO WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

4.1. Oferent, który zostanie poinformowany o wstępnym wyborze jego oferty jako najkorzystniejszej, będzie 

zobowiązany w okresie 2 dni roboczych od dnia uzyskania ww. informacji o wstępnym wyborze dostarczyć do 

KHK S.A. nw. kompletne informacje i dokumenty: 

a) nr BDO; 

b) skany aktualnych dokumentów potwierdzających uprawnienia obejmujące wyżej wymienione odpady będące 

przedmiotem oferty w zakresie ich: 

 przetwarzania w procesie odzysku, 

 transportu i gospodarowania obowiązujące na terenie kraju lub poza jego terenem, jeżeli odpady będą 

przemieszczane poza granicę Polski (dokumenty sporządzone w innym języku należy dostarczyć w wersji 

przetłumaczonej na język polski) ; 

c) informację czy umowa będzie wykonywana przez podwykonawców - w takim przypadku należy przekazać: 

 nazwę podwykonawcy i jego nr BDO, 

 zakres (transport, przetwarzanie), 

 skany aktualnych dokumentów potwierdzających uprawnienia obejmujące wyżej wymienione odpady 

będące przedmiotem oferty - jeśli zakres podwykonawcy będzie obejmował ich przetwarzanie, 

 potwierdzenie, że Oferent jest uprawniony do pośredniczenia w obrocie odpadami stanowiącymi przedmiot 

niniejszego Ogłoszenia; 

d) kopie potwierdzeń złożenia kompletnych wniosków zgodnie z art. 10 i art. 14 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. 
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o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018 poz. 1592); 

e) oświadczenie o złożeniu kompletnych wniosków zgodnie z art. 10 i art. 14 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. 

o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018 poz. 1592) zawierającego wskazanie 

decyzji, których dotyczą (znak i data) oraz informację, że wnioski nie zmieniają tych decyzji w zakresie 

ww. odpadów objętych niniejszym postępowaniem ofertowym; 

f) w przypadku zagospodarowania odpadów poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oferent jest również 

obowiązany do przesłania oświadczenia potwierdzającego, że przemieszczanie odpadów złomu zawierającego 

zanieczyszczenia na terytorium kraju przetworzenia, może być realizowane na podstawie art. 3 ust. 2 

rozporządzenia WE 1013/2006. 

4.2. Oferent poinformowany o wstępnym wyborze jego oferty jako najkorzystniejszej, który nie spełni 

wymagań opisanych w p. 4.1., może zostać wykluczony z postępowania. 

4.3. Oferent, który spełni wymagania opisane w p. 4.1., ale nie uzgodni treści umowy w terminie 10 dni od 

dnia uzyskania informacji o wstępnym wyborze jego oferty jako najkorzystniejszej, może zostać 

wykluczony z postępowania. 

 

5. KONTAKT 

W przypadku szczegółowych pytań prosimy o kontakt: 

• w sprawie składania ofert i zasad sprzedaży: Tomasz Sałęga, nr tel. 662 221 202; 

• w sprawie warunków technicznych: Grzegorz Cygan – nr tel. 531 088 222. 


