
REGULAMIN  
  

Aukcji Elektronicznej SprzedaŜy Odpadów organizowanej przez  
Południowy Koncern Węglowy S.A. 

 

Niniejszy Regulamin określa szczegółowo warunki organizacji, udziału i przeprowadzenia przez 
Południowy Koncern Węglowy S.A. aukcji elektronicznej sprzedaŜy odpadów zwanej dalej Aukcją,  
z wyłączeniem złomu stalowego i metali kolorowych uregulowanej odrębnym regulaminem.  
 

§ l  Organizator Aukcji 
 

1. Organizatorem Aukcji jest Południowy Koncern Węglowy S.A. z siedzibą w Jaworznie  
ul. Grunwaldzka 37. 

2. Aukcja odbywa się na stronie internetowej www.pkwsa.pl (Aukcje). Na stronie tej umieszczone są: 
Regulamin Aukcji, zasady rejestracji uczestników aukcji, zasady sprzedaŜy odpadów przez 
Południowy Koncern Węglowy S.A. 

3. Administratorami strony internetowej Aukcji ze strony Południowego Koncernu Węglowego S.A., 
są pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami telefon – (32) 6185212, 
(32) 6185797, którzy będą czuwać nad zgodnym z Regulaminem przebiegiem Aukcji, 
weryfikować dokumenty o których mowa w § 3 ust. 2, wydawać dopuszczenia do udziału w Aukcji 
w formie elektronicznej oraz wskazywać cenę wywoławczą. 

 
§ 2  Przedmiot i cel Aukcji 

 

1. Celem Aukcji jest sprzedaŜ odpadów przez Południowy Koncern Węglowy S.A. 
2. Przedmiotem Aukcji są odpady pochodzące z Zakładów Górniczych Południowego Koncernu 

Węglowego S.A. 
3. Odpadami, pochodzącymi z Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A., 

przeznaczonymi do sprzedaŜy są: 
- kod 07 02 13  - odpady z tworzyw sztucznych (hełmy, gumowce, itp.), 
- kod 07 02 99  - inne niewymienne odpady (taśmy przenośnikowe, węŜe itp.), 
- kod 08 03 18  - odpadowy toner drukarski, 
- kod 13 02 05*  - oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe 
- kod 13 02 08*  - inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe, 
- kod 13 02 07*  - mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory i nośniki ciepła, 
- kod 13 03 10*  - inne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory, 
- kod 15 01 02  - opakowania z tworzyw sztucznych, 
- kod 15 02 02*  - sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania, 
- kod 15 02 03 - sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny inne niewymienione w 15 02 02*, 
- kod 16 02 14  - zuŜyte urządzenia inne niŜ wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 (sprzęt AGD, 

części komputerowe, drukarki, aparaty i centrale telefoniczne), 
- kod 16 80 01  - magnetyczne i optyczne nośniki informacji, 
- kod 17 01 01  - odpady z betonu oraz gruz betonowy, 
- kod 17 01 07  - zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych inne niŜ wymienione w 17 01 06. 
4. Dopuszczalne odchylenie ilości odpadów faktycznie sprzedanych od ilości będących przedmiotem 

aukcji moŜe wynosić ± 10%. 
 
 
 
 



§ 3  Warunki udziału w Aukcji 
 

1. Udział w Aukcji moŜe wziąć osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie 
posiadająca osobowości prawnej, zwana dalej Uczestnikiem Aukcji. 

2. Warunkiem dopuszczenia do udziału w Aukcji przez okres 6 miesięcy jest przesłanie do Wydziału 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami, na siedem dni przed rozpoczęciem Aukcji, 
oryginałów aktualnych dokumentów wymienionych w punktach a)÷f) lub kopii opatrzonych 
formułą „za zgodność z oryginałem” i podpisem Uczestnika Aukcji (zgodnie z zasadą 
reprezentacji) potwierdzającym zgodność kopii z oryginałem: 

a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia 
do ewidencji działalności gospodarczej; 

b) odpis Decyzji w sprawie nadania Numeru Identyfikacji Podatkowej NIP; 
c) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego potwierdzająca, Ŝe Uczestnik Aukcji nie 

został prawomocnie skazany za przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych; 

d) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające,  
Ŝe Uczestnik Aukcji nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub zaświadczenie,  
Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego; 

e) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, Ŝe Uczestnik Aukcji  
nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, 
Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego; 

f) aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku, unieszkodliwiania, 
zbierania i transportu odpadów wydane przez właściwy organ; 

g) informację o sposobie zapłaty za odpady – przedpłata w formie przelewu bankowego; 
h) zgodę na podanie do publicznej wiadomości na stronie www.pkwsa.pl (Aukcje) wyników aukcji 

wraz ze wskazaniem Zwycięzcy Aukcji. 
3. Uczestnik Aukcji, który składa po raz pierwszy dokumenty wymienione w ust. 2 zostanie po 

zweryfikowaniu dokumentów niezwłocznie powiadomiony przez Administratora o dopuszczeniu 
do Aukcji. 

4. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 nie mogą być wystawione wcześniej niŜ 6 miesięcy przed 
terminem zakończenia danej Aukcji. 

5. Do Aukcji zostaną dopuszczeni tylko Uczestnicy, którzy przesłali do Wydziału Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Odpadami aktualne dokumenty wymienione w ust. 2. 

6. Południowy Koncern Węglowy S.A. zastrzega sobie prawo wykluczenia z udziału  
w Aukcji Uczestnika, który posiada wobec Południowego Koncernu Węglowego S.A. 
przeterminowane zobowiązania. 

7. Informacje zawarte w dokumentach wymienionych w ust. 2 wykorzystywane będą wyłącznie  
w celu przeprowadzenia Aukcji. 

8. W celu wzięcia udziału w Aukcji naleŜy po otrzymaniu dopuszczenia do udziału w Aukcji 
wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie www.pkwsa.pl (Aukcje). Oryginał formularza 
zgłoszeniowego (wersja drukowana), podpisany przez Uczestnika Aukcji - zgodnie  
z reprezentacją jednostki organizacyjnej - naleŜy dostarczyć w ciągu 2 dni od momentu przesłania 
drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego nie później jednak, niŜ godzinę przed 
rozpoczęciem Aukcji do Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami. 

9. Dokonanie zgłoszenia, o którym mowa w ust. 8 uprawnia do udziału w 1 (jednej) Aukcji  



i jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 
10. Południowy Koncern Węglowy S.A. zastrzega sobie prawo wykluczenia z udziału  

w Aukcji Uczestnika, który narusza którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu. 
 

§ 4  Rejestracja 
 

1. Po otrzymaniu prawidłowego zgłoszenia, o którym mowa w § 3 ust. 8, konto Uczestnika Aukcji 
zostaje uaktywnione na okres trwania Aukcji zgodnie z § 5 ust. 4. 

2. W czasie Aukcji Uczestnik będzie się posługiwał wyłącznie loginem i hasłem. 
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie przez Uczestnika Aukcji loginu  

i hasła osobom trzecim. 
4. KaŜdy Uczestnik Aukcji moŜe dokonać jednego zgłoszenia i posiadać tylko jeden login  

i jedno hasło. 
5. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy rejestracji zgłoszenia w przypadku powzięcia  

wątpliwości, co do autentyczności podanych danych. 
6. Aukcja ma charakter zamknięty tylko dla tych Uczestników, którym zostanie nadany przez 

Administratora Aukcji login i hasło. Licytowane ceny są informacjami jawnymi, podawanymi do 
wiadomości publicznej na stronie internetowej www.pkwsa.pl (Aukcje). 

 
§ 5  Przebieg Aukcji 

 

1. Aukcje przeprowadza się według potrzeb. Rozpoczęcie aukcji następuje w środę o godz. 800 
(ósmej) poprzez podanie ceny wywoławczej oferowanych odpadów przez Administratora Aukcji. 

2. Podana cena wywoławcza jest ceną netto loco Zakłady Górnicze Południowego Koncernu 
Węglowego S.A., tj. nie obejmuje podatku VAT. 

3. Koszty transportu i załadunku odpadów pokrywa Uczestnik Aukcji, który zaoferował najwyŜszą 
cenę, zwany dalej Zwycięzcą Aukcji. 

4. Aukcja trwa 24 godziny od 800 (ósmej) w środę do 800 (ósmej) w czwartek. 
5. Minimalne postąpienie wynosi 0,1 złotych (dziesięć groszy) za 1 kg. 
6. Licytowane postąpienia mogą być wyłącznie wielokrotnością minimalnego postąpienia.  
7. Z chwilą wprowadzenia przez Uczestnika Aukcji oferowanej ceny na podstawie loginu  

i hasła Uczestnik Aukcji jest nią prawnie związany do czasu przebicia jej przez inną ofertę, 
złoŜoną przez innego Uczestnika Aukcji. Jako potwierdzenie otrzymania oferty ceny będzie 
traktowane uwidocznienie jej na stronie www.pkwsa.pl (Aukcje) wraz z loginem Uczestnika 
Aukcji. 

8. Uczestnik Aukcji ponosi odpowiedzialność za treść składanych ofert i przyjmuje warunki 
niniejszego regulaminu, 

9. Zamknięcie Aukcji następuje wraz z upływem czasu, na który przewidziana była dana Aukcja 
zgodnie z §5 ust. 4. 

10. SprzedaŜ następuje na rzecz Uczestnika Aukcji, który w chwili zamknięcia Aukcji oferował 
najwyŜszą cenę, zwanego dalej Zwycięzcą Aukcji. 

11. Południowy Koncern Węglowy S.A. na stronie www.pkwsa.pl (Aukcje) poda do wiadomości 
publicznej wyniki Aukcji wraz ze wskazaniem Zwycięzcy Aukcji, na co Uczestnicy Aukcji 
wyraŜają zgodę. 

 
§ 6  Realizacja sprzedaŜy odpadów 

 

1. Zwycięzcy Aukcji zobowiązani są w ciągu 24 godzin potwierdzić do Wydziału Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Odpadami oferowane w Aukcji ceny i ilości. 

2. Zwycięzcy Aukcji sprzedaŜy odpadów zobowiązani są do skontaktowania się z Działem 
Gospodarki Magazynowej Zakładu Górniczego Południowego Koncernu Węglowego S.A.,  



z którego odpad pochodzi celem ustalenia warunków odbioru: 
- z Działem Gospodarki Magazynowej w Zakładzie Górniczym Sobieski w Jaworznie  
   telefon (32) 6185645 
- z Działem Gospodarki Magazynowej w Zakładzie Górniczym Janina w LibiąŜu  
   telefon (32) 6270248 

3.  SprzedaŜ realizowana jest wyłącznie w oparciu o przedpłatę w formie przelewu bankowego.  
W przypadku wystąpienia nadwyŜki ilości odpadów faktycznie sprzedanych nad ilością będącą 
przedmiotem Aukcji, o której mowa w § 2 ust. 4., Zwycięzca Aukcji zobowiązany jest do 
uregulowania faktury wystawionej przez Południowy Koncern Węglowy S.A.  
w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty wystawienia faktury.  
W przypadku, gdy ilość sprzedanych odpadów jest niŜsza od ilości odpadów będącej przedmiotem 
Aukcji nadwyŜka między dokonaną przedpłatą a wartością faktycznie odebranych odpadów 
zostanie zwrócona Zwycięzcy Aukcji w terminie 21 dni od daty wystawienia faktury. 

4. Wydział Finansowy, po otrzymaniu od Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami 
wykazu przedstawiającego Zwycięzców Aukcji, przekazuje do Wydziału Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Odpadami informację o dokonaniu przez Zwycięzców Aukcji przedpłat. 

5.  W przypadku odmowy odbioru Odpadów lub teŜ w przypadku odbioru części odpadów, 
niezgodnie z ustaleniami Aukcji, organizator Aukcji ma prawo do wykluczenia Zwycięzcy Aukcji 
z udziału w kolejnych Aukcjach przez okres 6-ciu miesięcy od daty odmowy odbioru Odpadów. 

 
§ 7  Postanowienia końcowe 

 

1. Organizator Aukcji zastrzega sobie prawo uniewaŜnienia Aukcji lub jej części bez podania 
przyczyny. 

2. Organizator Aukcji uniewaŜnia Aukcję w przypadku nie osiągnięcia w Aukcji ceny wyŜszej niŜ 
cena wywoławcza. 

3. Organizator Aukcji zastrzega sobie prawo nie przyjmowania reklamacji ilościowo jakościowych 
po wyjeździe Zwycięzcy Aukcji poza teren Zakładów Górniczych Południowego Koncernu 
Węglowego S.A. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu, o czym Uczestnicy 
Aukcji zostaną powiadomieni na stronie internetowej www.pkwsa.pl (Aukcje). 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 

 


