
Czerwionka – Leszczyny dnia 2.11.2016 r. 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ SKŁADNIKÓW MAJĄTKU
RUCHOMEGO

1. Nazwa i siedziba sprzedającego.

Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny
Zarząd Dróg i Służby Komunalne

ul. Polna 6
44-238 Czerwionka-Leszczyny

2. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie sprzedającego, tj.  Zarząd Dróg i Służby Komunalne, ul. Polna 6,
44-238 Czerwionka-Leszczyny, w dniu 17.11.2016r. o godz. 10:00.

3. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawany składnik majątku ruchomego.

Składniki  majątku  ruchomego  będące  przedmiotem  przetargu  można  obejrzeć  w  siedzibie
sprzedającego  przy  ul.  Polnej  6  w  Czerwionce-Leszczynach,  w  dniach  od  2.11.2016  r.  do
16.11.2016r.  w  godzinach  od  9:00  do  14:00.  Informacji  dotyczących  przedmiotów  sprzedaży
udziela  Pan  Krzysztof  Wyleciał  –  Główny  Mechanik,  tel.32  42  72  743  wew.  32,  a  informacji
dotyczących procedury przetargowej udziela Pan Korneliusz Kokowski – Inspektor, tel. 32 42 72
743 wew.35. 

4.  Rodzaj,  typ,  ilość sprzedawanych składników majątku ruchomego oraz  ceny wywoławcze
i wadium:

Przedmiotem sprzedaży są zbędne składniki majątku ruchomego, określone w pkt. 4.1., 4.2., 4.3., 4.4.
oraz 4.5.

4.1. Równiarka BAUKEMA.

Lp. Nazwa przedmiotu Rok
produkcji

Nr
inwentarzowy

Informacje dodatkowe Cena wywoławcza
w PLN

Wadium
w PLN

1

Równiarka
samojezdna 

BAUKEMA Typ
SHMV-120

1984
001 | 580 | 00003

Składnik zbędny dla jednostki,
wyeksploatowany, niesprawny

technicznie. Równiarka nieczynna od
2011 r., poszycie kabiny, rama i osprzęt
z ogniskami korozji, wyposażenie kabiny
operatora zużyte, osłony silnika pogięte,

siłowniki hydrauliczne zużyte,
uszczelnienie uszkodzone, wycieki oleju
na złączach przewodów hydraulicznych ,

osprzęt silnika zużyty, kolektor
wydechowy skorodowany, tłumik wydechu

skorodowany, wycieki oleju przez
uszczelnienia silnika.

14 000,00 zł 1 400,00 zł
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4.2. Samochód ciężarowy KAMAZ.

Lp. Nazwa przedmiotu Rok
produkcji

Nr
inwentarzowy

Informacje dodatkowe Cena wywoławcza
w PLN

Wadium
w PLN

1

Samochód
ciężarowy KAMAZ

typ 5511, 
nr rejestracyjny 

SRB L264

1981
001 | 742 | 00003

Przebieg pojazdu 84 562, km. Składnik
zbędny dla jednostki, wyeksploatowany,
niesprawny technicznie.  Stwierdzono

utrudniony rozruch silnika, zużyte
akumulatory, wycieki oleju przez

uszczelnienia silnika, nieszczelność
instalacji paliwowej, skorodowany i

nieszczelny układ wydechowy,
niesprawny układ hamulcowy, nadmierny
luz sumaryczny w układzie kierowniczym,

kabina ze śladami korozji, rdza na
krawędziach blach, popękane

wzmocnienia skrzyni ładunkowej,
miejscami popękana rama, wyciek płynu z

podnośnika skrzyni ładunkowej, zużyty
siłownik, zniszczony lakier kabiny i skrzyni

ładunkowej,  skrzynia ładunkowa
skorodowana  z miejscowymi ubytkami

materiału, wyposażenie kabiny
nadmiernie zużyte, obicia tapicerskie

podarte i zabrudzone. Samochód otrzymał
negatywny wynik badania pojazdu na
Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów w

dniu 07.08.2015 r.

5 800,00 zł 580,00 zł

4.3. Samochód ciężarowy marki Fiat Seicento.

Lp. Nazwa przedmiotu Rok
produkcji

Nr
inwentarzowy

Informacje dodatkowe Cena wywoławcza
w PLN

Wadium
w PLN

1

Samochód
ciężarowy marki
Fiat Seicento 

VAN  1,1, 
nr rejestracyjny 

SRB 65VV

1999
276/ZDiSK/2010

Przebieg pojazdu 195 011 km. Składnik
zbędny dla jednostki, wyeksploatowany,

niesprawny technicznie.  Nadmiernie
skorodowane nadwozie i podwozie,
nadmiernie zużyty układ napędowy i

jezdny (silnik, skrzynia biegów, przednie
zawieszenie, amortyzatory), nadmiernie

zużyty układ hamulcowy (tarcze
hamulcowe, przewody , cylinderki),

nadmiernie zużyte opony. Samochód
otrzymał negatywny wynik badania

pojazdu na Okręgowej Stacji Kontroli
Pojazdów w dniu 31.05.2016 r.

600,00 zł 60,00 zł

 4.4. Samochód ciężarowy marki Fiat Seicento.

Lp. Nazwa przedmiotu Rok
produkcji

Nr
inwentarzowy

Informacje dodatkowe Cena wywoławcza
w PLN

Wadium
w PLN

1

Samochód
ciężarowy marki
Fiat Seicento 

VAN, 
nr rejestracyjny 

SRB 79SX

1999
158/ZDiSK/2009

Przebieg pojazdu 266 642 km. Składnik
zbędny dla jednostki, wyeksploatowany,

niesprawny technicznie.  Nadmierna
korozja , która wpływa na sztywność

konstrukcji nadwozia, niesprawny układ
hamulcowy, wycieki płynów oraz oleju z
silnika. Samochód otrzymał negatywny
wynik badania pojazdu na Okręgowej

Stacji Kontroli Pojazdów w dniu
12.11.2015 r.

500,00 zł 50,00 zł
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4.5. Samochód osobowy marki Fiat Cinquecento.

Lp. Nazwa przedmiotu Rok
produkcji

Nr
inwentarzowy

Informacje dodatkowe Cena wywoławcza
w PLN

Wadium
w PLN

1

Samochód
ciężarowy marki

Fiat Cinquecento, 
nr rejestracyjny 

SRB 35SP

1997
157/ZDiSK/2009

Przebieg pojazdu 145 039 km. Składnik
zbędny dla jednostki, wyeksploatowany,

niesprawny technicznie.  Nadmiernie
skorodowane nadwozie i podwozie,
nadmiernie zużyty układ napędowy i

jezdny (silnik, skrzynia biegów, przednie
zawieszenie, amortyzatory), nadmiernie

zużyty układ hamulcowy (tarcze
hamulcowe, przewody, cylinderki),

nadmiernie zużyte opony. Samochód
otrzymał negatywny wynik badania

pojazdu na Okręgowej Stacji Kontroli
Pojazdów w dniu 07.06.2016 r.

450,00 zł 45,00 zł

5. Wysokość wadium oraz termin i miejsce jego wniesienia.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej
sprzedawanego składnika rzeczowego majątku ruchomego. 
Wadium  należy  wpłacać  przelewem  na  rachunek  bankowy  w  Orzesko-  Knurowskim  Banku
Spółdzielczym o/Czerwionka - Leszczyny, Nr 13 8454 1095 2003 0041 5598 0003. 
Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, wyłącznie w formie pieniężnej.
Wadium  złożone  przez  oferentów,  których  oferty  nie  zostały  wybrane  lub  zostały  odrzucone,
sprzedający zwróci w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.
Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny.
Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia
umowy sprzedaży.

6. Oferta złożona w przetargu powinna zawierać:

1. imię i nazwisko, adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta, telefon kontaktowy, e-mail, NIP, Regon;

2. określony składnik majątku na jaki złożona jest oferta (nazwa, numer inwentarzowy), oferowaną cenę
za składnik majątku ruchomego objętego przedmiotem przetargu (nie niższą niż cena wywoławcza) i
warunki jej zapłaty; 

3.  oświadczenie  oferenta,  że  zapoznał  się  ze  stanem  przedmiotu  przetargu  lub  że  ponosi
odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin;

4. oryginał lub kserokopię (poświadczoną za zgodność z oryginałem) dowodu wpłaty lub poleceniem
przelewu wniesionego wadium (uwaga: wadium musi być na koncie sprzedającego przed upływem
terminu składania ofert);

5. oświadczenie oferenta na jaki numer konta ma zostać zwrócone wadium;

6. w przypadku przystąpienia do przetargu osoby prawnej należy do oferty dołączyć aktualny odpis
z właściwego rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
a w przypadku przedsiębiorcy informację o wpisie do CEIDG.

7. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty.

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w zaklejonej kopercie.
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Koperta musi być zaadresowana wg poniższego wzoru:
Zarząd Dróg i Służby Komunalne

ul. Polna 6
44-238 Czerwionka-Leszczyny

Na kopercie powinien znajdować się napis:

„Oferta w przetargu na sprzedaż …........................................, o którym mowa w pkt. …..............”
                                          ( wpisać nazwę odpowiedniego składnika majątku)             (wpisać odpowiedni punkt od 4.1. do 4.5.)

Na odwrocie koperty należy podać imię i nazwisko (lub nazwę firmy) oraz adres oferenta.

Oferty  nadesłane  pocztą  będą  zakwalifikowane  do  postępowania  przetargowego  pod  warunkiem
dostarczenia przez pocztę do siedziby Sprzedającego (adres j. w.) w terminie do dnia 17.11.2016 r. do
godziny 10:00.

Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone niezwłocznie.
Oferta jest wiążąca przez 14 dni.
Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert
bez podania przyczyn.

8. Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli:

1. została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie
wniósł wadium;
2. nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w pkt 6. („Oferta złożona w przetargu powinna
zawierać”)  lub  są  one  niekompletne,  nieczytelne  lub  budzą  wątpliwość,  zaś  złożenie  wyjaśnień
mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.
O odrzuceniu oferty sprzedający zawiadamia niezwłocznie oferenta.

9. Inne informacje.

Przetarg  jest  prowadzony  zgodnie  z  „Regulaminem  w  sprawie  sposobu  i  trybu  gospodarowania
składnikami  rzeczowymi  majątku  ruchomego  Zarządu  Dróg  i  Służb  Komunalnych  w  Czerwionce-
Leszczynach”,  przyjętego  Zarządzeniem  Nr  420/2016  Burmistrza  Gminy  i  Miasta  Czerwionka-
Leszczyny z dnia 20.09.2016 r.

Pojazdy,  o  których  mowa  w  pkt  4.  niniejszego  ogłoszenia  stanowią  własność  Gminy  i  Miasta
Czerwionka-Leszczyny – Zarządu Dróg i Służb Komunalnych w Czerwionce-Leszczynach, są wolne od
wad prawnych, nie są obciążone prawami na rzecz osób trzecich oraz w stosunku do nich nie toczą się
żadne  postępowania,  których  przedmiotem  są  te  pojazdy  ani  nie  stanowią  one  przedmiotu
zabezpieczenia.

Wystawienie faktury VAT nastąpi w ciągu 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Nabywca  jest  zobowiązany  zapłacić  cenę  nabycia  w  terminie  wyznaczonym  przez  prowadzącego
przetarg, nie dłuższym niż 7 dni od dnia wystawienia faktury VAT.

Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia, w
terminie określonym przez sprzedającego w Czerwionce-Leszczynach przy ul. Polnej 6, na podstawie
protokołu odbioru.

Wszelkie koszty , opłaty i podatki ponosi Kupujący.
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