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PRZETARG PISEMNY PUBLICZNY NA SPRZEDAŻ ODPADÓW

Nr  
poz.  

przet.
Nazwa odpadu J.m. Ilość Cena wywoławcza  

netto (zł) za j.m. 

1.

Złom metali żelaznych (kod odpadu 16 01 17) kg 17 473,70 0,50
Złom metali nieżelaznych (kod odpadu 16 01 18) kg 15,40 4,00
Złom aluminiowy (kod odpadu 17 04 02) kg 1 002,05 3,50
Złom żelaza i stali (kod odpadu 17 04 05) kg 4 618,29 0,45
Złom mieszaniny metali (kod odpadu 17 04 07) kg 550,00 0,70

2. Złom żelaza i stali (kod odpadu 17 04 05) (w tym 58 895,38 kg stanowią szyny kolejowe) kg 69 895,38 0,80
3. Zużyte baterie i akumulatory ołowiowe (kod odpadu 16 06 01*) kg 12 696,00 2,60

4.

Niespełniające norm mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowcoorganicznych (kod odpadu 13 01 10*) kg 3 774,40 0,35
Przepracowane inne oleje hydrauliczne (kod odpadu 13 01 13*) kg 4 119,00 0,35
Przepracowane mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe (kod odpadu 13 02 05*) kg 1 559,50 0,35
Przepracowane syntetyczne oleje silnikowe (kod odpadu 13 02 06*) kg 1 523,60 0,35
Przepracowane inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe (kod odpadu 13 02 08*) kg 32 263,70 0,35
Przepracowane płyny hamulcowe (kod odpadu 16 01 13*) kg 965,19 0,08
Przepracowane płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje (kod odpadu 16 01 14*) kg 12 671,72 0,08
Przepracowane płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 16 01 14 (kod odpadu 16 01 15) kg 821,30 0,08
Odpady zawierające ropę naftową (mieszanina płynów ropopochodnych z czyszczenia zbiorników) (kod odpadu16 07 08*) kg 770,00 0,05
Inne niewymienione odpady (przepracowane smary) (kod odpadu 16 01 99) kg 17,13 0,05

5.
Odpadowe opakowania z drewna (skrzynki i palety) (kod odpadu 15 01 03) kg 19 962,27 0,02
Drewno odpadowe (kod odpadu 17 02 01) kg 4 478,93 0,02

6. Odpadowe opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych (beczki metalowe i kanistry) (kod odpadu 15 01 10*) kg 7 110,75 0,10
7. Odpadowe tekstylia (tkaniny ze spadochronów) (kod odpadu 19 12 08) kg 2 852,00 0,10
8. Inne paliwa (mieszanina odpadowych paliw do lądowych pojazdów kołowych i gąsienicowych) (kod odpadu 13 07 03*) kg 1 226,10 0,70
9. Zanieczyszczona odpadowa benzyna (kod odpadu 13 07 02*) kg 744,50 0,10

10
Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC (kod odpadu 16 02 11*) kg 1 268,00 0,15
Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy (kod odpadu 16 02 13*) kg 292,80 0,30
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (kod odpadu 16 02 14) kg 703,00 0,35

1.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.11.2019 r. o godz. 12:00 
w siedzibie Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego 
w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 163a.

2.  Przetarg obejmuje sprzedaż jednemu oferentowi wszystkich odpa-
dów wyszczególnionych w danej pozycji przetargowej.

3.  Odpady wystawione do przetargu dostępne są do obejrzenia w dniach: 
23.10 ÷ 30.10.2019 r. w godz. 9:00-13:00 w następujących miejscach: 

  poz. 1 – Skład Grudziądz, 11 WOG Bydgoszcz, 1 BLog Bydgoszcz,  
12 WOG Toruń, 13 WOG Grudziądz, 32 BLT Łask;

  poz. 2 – 12 WOG Toruń - Sławęcinek;
  poz. 3 – 1 BLog Bydgoszcz, 12 WOG Toruń, 32 BLT Łask;
  poz. 4 – jednostki wojskowe z terenu woj. kujawsko-pomorskiego, 

woj. wielkopolskiego i woj. łódzkiego; 
  poz. 5 – Skład nr 2 Toruń, WWSM Kutno, 31 WOG Zgierz, 13 WOG 

Grudziądz, Skład Regny, 1 BLog Bydgoszcz, 12 WOG Toruń, 32 BLT 
Łask, WWSM Piła; 

  poz. 6 – Skład Gardeja, Skład Dolaszewo, 13 WOG Grudziądz,  
1 BLog Bydgoszcz;

  poz. 7 – WWSM Kutno;
  poz. 8 – 11 WOG Bydgoszcz;
  poz. 9 – 31 WOG Zgierz;
  poz. 10 – 32 BLT Łask.
  Szczegółowe informacje miejsc przechowywania odpadów dostępne 

są w wykazie, który umieszczony jest na stronie internetowej Agencji 
Mienia Wojskowego, www.amw.com.pl, w zakładce: „Uzbrojenie 
i sprzęt wojskowy – Sprzęt wojskowy – Przetargi”.

4.  Nabywca zobowiązany jest do odebrania odpadów w terminie  
do dnia 13.12.2019 r.

5.  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wy-
sokości 10% ceny wywoławczej wybranych pozycji przetargowych 
tj.: poz. 1 – 1 477,00 zł; poz. 2 – 5 592,00 zł; poz. 3 – 3 301,00 zł;  
poz. 4 – 1 634,00 zł; poz. 5 – 49,00 zł; poz. 6 – 72,00 zł; poz. 7 – 29,00 zł;  
poz. 8 – 86,00 zł; poz. 9 – 8,00 zł; poz. 10 – 53,00 zł. Wadium należy 
wpłacać wyłącznie przelewem na konto Agencji Mienia Wojskowego 
w Banku Gospodarstwa Krajowego O/Toruń, nr konta 10 1130 
1075 0002 6129 7320 0012, podając w tytule przelewu nr i datę 
przetargu oraz numery wybranych pozycji przetargowych.

6.  Oferenci, którzy wpłacili wadium zostaną dopuszczeni do udziału 
w przetargu pod warunkiem jego zaksięgowania na koncie bankowym 
sprzedawcy – AMW, najpóźniej w przeddzień terminu przetargu.

7.  Wadium przepada na rzecz organizatora przetargu, jeżeli:
 •  oferent, którego oferta została wybrana nie uiści ceny nabycia w ter-

minie 7 dni od dnia zawiadomienia go o przyjęciu jego oferty;
 •  oferent, uchyla się od zawarcia pisemnej umowy sprzedaży.
8.  Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały przyjęte, 

będzie zwrócone nie później niż w ciągu pięciu dni roboczych od 
daty zakończenia przetargu. Wadium złożone przez nabywcę ulega 
zarachowaniu na poczet ceny nabycia. 

9.  Do przetargu mogą przystąpić podmioty gospodarcze, które posiadają:
 •  zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie odbioru i obrotu 

odpadów stanowiących przedmiot przetargu;
 •  zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie (odzysk albo unieszkodli-

wienie) odpadów stanowiących przedmiot w/w pozycji przetargowych;
 •  zaświadczenie o wpisie do rejestru BDO opatrzone numerem reje-

strowym, w zakresie transportu odpadów stanowiących przedmiot 
w/w pozycji przetargowych;

 •  w przypadku poz. 10 zaświadczenie o wpisie do rejestru BDO opa-
trzone numerem rejestrowym, w zakresie zbierania, przetwarzania 

albo recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 
  Dokumenty te należy dołączyć do oferty w kopiach poświadczonych 

„za zgodność z oryginałem” przez oferenta lub osobę/y upoważnioną/e 
do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta.

  Dodatkowo, podmioty posiadające wpis do rejestru BDO w zakresie 
transportu odpadów, zobowiązane są dołączyć do oferty oświadczenie, 
iż we wniosku do tego rejestru, ujęte były rodzaje odpadów, nabyciem 
których są zainteresowane. Wzór oświadczenia do pobrania na stronie 
internetowej www.amw.com.pl oraz w siedzibie organizatora przetargu. 

  Nabywca zobowiązany będzie również do podpisania:
 •  umowy sprzedaży;
 •  „Karty przekazania odpadów” wystawionej przez wytwórcę odpadów 

(w dniu odbioru).
10.  Od odpadów z poz. 8, 9 został opłacony podatek akcyzowy w należy-

tej wysokości.
11.  Na poz. 5 oferty mogą składać również osoby fizyczne lub jednostki 

organizacyjne niebędące przedsiębiorcami zamierzające wykorzystać 
odpady na własne potrzeby, zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów od-
padów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące 
przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, 
oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. z 2016 r. poz. 93), bez 
konieczności spełnienia warunków przewidzianych dla podmiotów go-
spodarczych, o których mowa w pkt. 9. Jednocześnie nabywca odpadów 
zobowiązany będzie do podpisania oświadczenia odbioru odpadów na 
własne potrzeby. Wzór oświadczenia do pobrania na stronie interneto-
wej www.amw.com.pl oraz w siedzibie organizatora przetargu.

12.  Ofertę należy złożyć w kancelarii Oddziału Regionalnego AMW 
w Bydgoszczy, ul. Gdańska 163a, pok. nr 110, w terminie do dnia 
05.11.2019 r. do godziny 11:30.

13.  Oferta powinna zostać zapakowana w sposób uniemożliwiający jej 
przypadkowe otwarcie oraz opisana w sposób jednoznacznie wska-
zujący jej charakter i przeznaczenie. Oferta powinna znajdować się 
w zamkniętej (zaklejonej), nieprzezroczystej i opieczętowanej kopercie, 
na której oferent umieszcza:

 •  nazwę (imię i nazwisko) i adres oferenta;
 •  nazwę i adres organizatora przetargu;
 •  dopisek: „Przetarg nr 9/2019 - nie otwierać przed 05.11.2019 r. 

do godziny 12:00”.
14.  Oferta powinna być złożona na „Formularzu ofertowym” i zawierać:
 •  dane identyfikujące oferenta oraz jego dane kontaktowe;
 •  oferowaną cenę netto dla wybranej/ych pozycji przetargowej/ych 

i warunki zapłaty;
 •  oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu pod-

legającego przetargowi;
 •  wszystkie wymienione w formularzu oświadczenia i dokumenty;
 •  podpisane oświadczenie oferent że jest lub nie jest zarejestrowany 

jako podatnik VAT czynny – dotyczy poz. nr 1 ÷ 3; 6, 10.
 •  wykaz osób upoważnionych do reprezentowania oferenta w przetar-

gu (pełnomocnictwa, upoważnienia – jeśli są wymagane).
15.  Formularz ofertowy oraz wzór umowy sprzedaży można pobierać 

w siedzibie OR AMW w Bydgoszczy od dnia 23.10.2019 r. do dnia 
04.11.2019 r. w godz. 8:00÷14:00 oraz w dniu przetargu do godz.10:30 
w pok. nr 206 lub ze strony internetowej www.amw.com.pl, dział 
„Uzbrojenie i sprzęt wojskowy −Sprzęt wojskowy − Przetargi”.

16.  Oferta niekompletna bądź nie zawierająca wszystkich informacji wyma-
ganych treścią ogłoszenia, a w szczególności formularza ofertowego, 
zostanie odrzucona.

17.  Oferta na pozycje przetargowe musi być sporządzona w języku 
polskim, w formie pisemnej w wersji papierowej w sposób trwały 
(np. na maszynie do pisania, komputerze lub czytelnie długopi-
sem) oraz dodatkowo może być w wersji elektronicznej zapisanej 
na nośniku elektronicznym. W przypadku rozbieżności pomiędzy 
ofertą w wersji papierowej, a ofertą w wersji elektronicznej decy-
dującą będzie wersja papierowa. Oferent może złożyć ofertę czę-
ściową, tj. tylko na te pozycje, którymi jest zainteresowany, lub 
na wszystkie pozycje, zgodnie z obwieszczeniem o przetargu. 
Oferent nie może złożyć więcej niż jedną ofertę cenową na daną 
pozycję przetargową. W przypadku dwóch lub więcej ofert złożo-
nych na daną pozycję przez jednego oferenta oferty te podlegają  
odrzuceniu.

  Oferta w formie pisemnej w wersji papierowej musi być zaparafowana 
na każdej stronie i własnoręcznie podpisana zgodnie z obowiązującym 
danego oferenta sposobem reprezentacji i powinno to bezpośrednio 
wynikać z dokumentów dołączonych do oferty.

  Wszystkie miejsca, w których oferent naniósł zmiany powinny być 
parafowane przez osobę(-y) podpisującą(-e) ofertę.

  Załączniki do formularza oferty stanowią integralną część oferty i po-
winny być spięte wraz z formularzem oferty.

  Oferent może uzupełnić/zmienić lub wycofać złożoną ofertę przed 
upływem terminu do składania ofert.

  Oferta złożona po terminie składania ofert zostanie zwrócona oferen-
towi bez otwierania po zakończeniu postępowania przetargowego. 
Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i zło-
żeniem oferty. Oferent jest związany ofertą począwszy od upływu 
terminu składania ofert do czasu zawarcia umowy sprzedaży.

18.  W przypadku stwierdzenia, że cena dwóch lub więcej ofert jest taka 
sama, komisja przetargowa zwróci się do tych oferentów o dodatkową 
ofertę cenową albo podejmie decyzję o kontynuowaniu przetargu 
w formie licytacji ustnej pomiędzy oferentami, którzy zaoferowali taką 
samą cenę.

19.  Organizator przetargu zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu 
rozpoczęcia przetargu, wycofania z przetargu poszczególnych pozycji 
przetargowych oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny 
i bez możliwości dochodzenia jakichkolwiek roszczeń oraz odszkodo-
wań przez uczestników przetargu.

20.  Odbiór zakupionych odpadów (załadunek, transport i ważenie) od-
bywa się siłami i środkami własnymi nabywcy oraz na jego koszt. 
Zakupiony towar nie podlega reklamacji. 

21.  Do zakupionych odpadów zostaną zastosowane właściwe przepisy 
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 
2018 r., poz. 2174 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. 
o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych 
ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1751).

22.  W przypadku przekroczenia terminu odbioru odpadów lub odstąpienia 
od umowy sprzedaży przez nabywcę, sprzedawca nalicza stosowne 
kary umowne, określone w umowie sprzedaży.

23.  Wymagane przez RODO informacje dotyczące przetwarzania Państwa 
danych osobowych zostały zamieszczone na stronie internetowej 
www.amw.com.pl w zakładce „Uzbrojenie i sprzęt wojskowy −Sprzęt 
wojskowy − Polityka prywatności”, dostępne są w siedzibie OR AMW 
w Bydgoszczy oraz zostaną przekazane w momencie pozyskiwania 
danych osobowych.

24.  Szczegółowe informacje: e-mail: a.kuliberda@amw.com.pl,  
a.wenska@amw.com.pl, tel. 52 525 78 11/92 lub 695 400 718 oraz od 
poniedziałku do piątku w godz. 8:00 do 14:30. 

ODDZIAŁ REGIONALNY AMW 
w Bydgoszczy

ul. Gdańska 163a, 85-915 Bydgoszcz
tel. 52 525 78 05, fax: 52 525 78 25

e-mail: bydgoszcz@amw.com.pl; www.amw.com.pl
NIP: 5261038122; REGON: 011263946; BDO: 000001319


