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Kamieńsk, dn. 21.08.2015 r. 

 

Nr sprawy: LS.364.2.2015 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM – 

LICYTACJI SPRZEDAŻY UŻYWANYCH 

SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO 
 

 
Na podstawie Regulaminu gospodarowania składnikami majątku ruchomego 

stanowiącego mienie Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kamieńsku 

przyjętego Zarządzeniem Nr SK.021.7.2015 PO Dyrektora Samorządowego Zakładu 

Gospodarki  Komunalnej w Kamieńsku z dnia 10.06.2015r. PO Dyrektor ogłasza 

przetarg ustny-licytację sprzedaży używanych składników majątku ruchomego 

 

1. Nazwa i siedziba sprzedającego oraz osoba do kontaktów : 

Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Kamieńsku, 97-360 Kamieńsk ul. 

Wieluńska 50.  

Osoba do kontaktów:  Bożena Próchnicka. 

 

2. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu: 

Siedziba SZGK w Kamieńsku tj. 97-360 Kamieńsk ul. Wieluńska 50, parter-pokój nr 2. 

Otwarcie przetargu ustnego-licytacji sprzedaży nastąpi w dniu 31.08.2015 r. o godz. 9 
30

 

przez komisję powołaną Zarządzeniem PO Dyrektora SZGK w Kamieńsku. 

      

3. Miejsce i termin, w którym można oglądać sprzedawane składniki majątku 

ruchomego: 

Składniki majątku ruchomego można oglądać w siedzibie sprzedającego: 97-360 Kamieńsk 

ul. Wieluńska 50 (plac oraz budynki gospodarcze), po wcześniejszym uzgodnieniu pod 

numerem telefonu (44) 6817-136, 665-700-695 w terminie od 21.08.2015r. do 28.08.2015r. 

w godzinach 7 
00

 – 15 
00

 i  31.08.2015r. w godzinach 7 
00

 – 9 
00

 

 

4. Dane dotyczące sprzedawanych składników majątku ruchomego: 

 

1). Używany samochód ciężarowy marki Nissan o specyfikacji technicznej: 

- numer rejestracyjny: ERA 69 MR 

- numer księgowy: X/1/04 

- rok produkcji: 2001 

- data zakupu: 07 październik 2004 r. (Polska) 

- numer identyfikacyjny (VIN): VSKMEVC23U0157455 

- wersja: Blind Cargo 

- model pojazdu: Vanette Diesel 2,5 t 

- rodzaj pojazdu: samochód ciężarowy do 3,5 tony    

- pojemność/ moc silnika 2283 cm / 55 kW (75 KM) 

- rodzaj silnika: z zapłonem samoczynnym 

- data pierwszej rejestracji: 2001/09/26, (w Polsce 2004/11/04) 

- data ważności badania technicznego: 2015/03/05 

- wskazanie drogomierza: 135669 km 

- okres eksploatacji pojazdu: (01/09/26 – 15/06/28) 165 miesięcy 

- kolor powłoki lakierowej kabiny: biały 1-warstwowy akrylowy 

- dopuszczalna masa całkowita / ładowność: 2500 kg / 970 kg 
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- rodzaj nadwozia: Furgon 4 drzwiowy 2 osobowy 

- liczba osi / rodzaj napędu / skrzynia biegów:   2 / tylny 4x2 / manualna 

- rozstaw osi: 2900 mm 

- rodzaj silnika: z zapłonem samoczynnym  

- liczba cylindrów / układ cylindrów: 4 / rzędowy 

- długość / szerokość / wysokość: 4503 mm / 1695 mm / 1980 mm 

- ogumienie: typowe, stan zły 

- wyposażenie standardowe: głośniki 2szt., napinacze pasów bezpieczeństwa, przegroda części 

pasażersko-bagażowej, szyba tylna ogrzewana, szyby przyciemniane, światła z regulacją kąta 

pochylenia, uchwyty do mocowania ładunków, wspomaganie układu kierowniczego, zbiornik 

paliwa 60 litrów  

- wyposażenie dodatkowe: hak holowniczy 

 

Pojazd niesprawny, naprawiono doraźnie skorodowaną ramę osi przedniej w miejscach 

mocowania wahaczy strona prawa strona lewa (urwały się podczas hamowania), uszkodzona 

instalacja elektryczna. Pojazd po wcześniejszych naprawach blacharskich bez wymiany 

uszkodzonych elementów na nowe błotnik przód strona prawa, pokrywa komory silnika, 

błotnik przód strona lewa. Kabina kierowcy zniszczona, wykładzina drzwi przód strona lewa 

spalona, siedzenia zniszczone z ubytkami materiału, progi wgniecone i skorodowane. Komora 

ładunkowa zniszczona. 

 

2). Używany akumulator (od wózka widłowego) o specyfikacji technicznej: 

- numer księgowy: VIII/4/94 

- data produkcji: 23 lipiec 1999 r.  

- data zakupu: 1999 r. 

- niepełny stan elektrolitu w celach akumulatora 

- masa: 800 kg 

- wiek: ponad 15 lat 

- wyeksploatowane urządzenie  

-  dłuższy okres na postoju  

 

3). Używana zagęszczarka gruntu płytowa o specyfikacji technicznej: 

- numer księgowy: XII/5/05 

- data produkcji: brak danych  

- lata produkcji: 2002-2009 

- data zakupu: 30 grudzień 2005 r.  

- urządzenie: zagęszczarka gruntu o napędzie spalinowym 

- typ: WACKER DPU 6055 

- numer fabryczny maszyny: nie znany 

- numer fabryczny silnika spalinowego: 771189021939 

- obroty nominalne silnika: 2850 obr./ min. 

- masa własna katalogowa: 456 kg 

- sposób uruchomienia: elektryczny lub korbowy 

- otarcia i uszkodzenia obudowy 

- korozja na elementach stalowych 

- wyeksploatowane urządzenie  

-  dłuższy okres na postoju  

 

4). Używana zagęszczarka gruntu płytowa  o specyfikacji technicznej: 

- numer księgowy: IX/2/04 

- data produkcji: brak danych 

- lata produkcji: 2002-2009  

- data zakupu: 14 wrzesień 2004 r. 

- urządzenie: zagęszczarka gruntu płytowa o napędzie spalinowym 
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- typ: WACKER DPU 4045 H 

- numer fabryczny maszyny: 728032623 

- numer fabryczny silnika spalinowego: brak danych 

- obroty nominalne silnika: 2850 obr./ min. 

- masa własna katalogowa: 382 kg 

- sposób uruchomienia: elektryczny lub korbowy 

- otarcia i uszkodzenia obudowy 

-  korozja na elementach stalowych 

- wyeksploatowane urządzenie  

-  dłuższy okres na postoju  

 

5). Używana zagęszczarka gruntu stopowa o specyfikacji technicznej: 

- numer księgowy: IX/3/04 

- rok produkcji: 1997 

- data zakupu: 14 wrzesień 2004 r. 

- urządzenie: zagęszczarka gruntu stopowa o napędzie spalinowym 

- typ: BOMAG BT 68 

- numer fabryczny maszyny: 101540152148 

- numer fabryczny silnika spalinowego: brak danych 

- moc nominalna silnika: 2,2 kW 

- masa własna katalogowa: 73 kg 

- sposób uruchomienia: korbowy 

- otarcia i uszkodzenia obudowy 

-  korozja na elementach stalowych 

- wyeksploatowane urządzenie  

- dłuższy okres na postoju  

 

Uwaga: Uczestnik przetargu może przystąpić do licytacji jednego lub więcej wybranych 

przez siebie składników majątku wskazanych powyżej. Uczestnik przetargu jest 

zobowiązany do wniesienia wadium w odniesieniu do każdego ze składnika, którego 

nabyciem jest zainteresowany, w kwotach podanych w pkt 6 Ogłoszenia.  

 

5. Cena wywoławcza używanych składników majątku ruchomego wynosi odpowiednio:  

1)  Używany samochód ciężarowy marki Nissan  cena wywoławcza wynosi  1.750,00 zł. 

wartość brutto (w tym 23% VAT). 

2) Używany akumulator (od wózka widłowego) cena wywoławcza wynosi  1.750,00 zł. 

wartość brutto (w tym 23%Vat). 

3) Używana zagęszczarka gruntu  płytowa (XII/5/05)  cena wywoławcza  wynosi  4.550,00 

zł. wartość brutto (w tym 23%Vat). 

4) Używana zagęszczarka gruntu płytowa (IX/2/04) cena wywoławcza wynosi  3.500,00 zł. 

wartość brutto (w tym 23%Vat). 

7) Używana zagęszczarka gruntu stopowa (IX/3/04) cena wywoławcza wynosi 1.400,00 zł. 

wartość brutto (w tym 23%). 

 

Podczas licytacji uczestnicy przetargu zgłaszają postąpienia. Postąpienie nie może wynosić mniej 

niż jeden procent ceny wywoławczej i więcej niż wysokość wadium. Wysokość postąpienia 

ustala przewodniczący komisji przetargowej przed rozpoczęciem licytacji. Zaoferowana cena 

przestaje wiązać uczestnika przetargu, gdy inny uczestnik przetargu zaoferował cenę wyższą. Po 

ustaniu postąpień prowadzący  przetarg, uprzedzając obecnych, po trzecim ogłoszeniu zamyka 

przetarg i udziela przybicia licytantowi, który zaoferował najwyższą cenę. 

 

6. Wysokość wadium oraz miejsce jego wniesienia: 

1) Warunkiem przystąpienia do przetargu-licytacji jest wniesienie wadium. 

2) Wadium należy wnieść wyłącznie w pieniądzu PLN. 
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3) Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji 

przetargowej przed otwarciem przetargu ustnego-licytacji sprzedaży.  

4) Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu, zamknięciu lub unieważnieniu przetargu, z 

zastrzeżeniem pkt. 5, nie później jednak niż w terminie 7 dni od tego dnia.  

5) Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet 

ceny nabycia ruchomości.  

6)  Jeżeli uczestnik przetargu, który przetarg wygrał nie przystąpi do zawarcia umowy i nie 

uiści w wyznaczonym przez organizatora przetargu terminie w całości ceny nabycia 

ruchomości, organizator przetargu może odstąpić od umowy, a wpłacone wadium nie podlega 

zwrotowi. 

7) Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy: 

a) żaden z uczestników licytacji sprzedaży nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej, 

b) uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy. 

8) Wadium należy wpłacić w kasie SZGK w Kamieńsku lub przelewem na rachunek 

bankowy 95 89730003 0110 0905 4159 0001 do dnia 31.08.2015r. do godz. 9 
00

 . W 

przypadku wniesienia wadium przelewem kwota wadium musi zostać uznana na 

rachunku bankowym SZGK w Kamieńsku do dnia 31.08.2015 roku do godz. 9 
00

. 

9) Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej dla poszczególnych składników majątku 

ruchomego tj.: 

a)  używany samochód ciężarowy marki Nissan -  wadium wynosi  175,00 zł. wartość brutto. 

b) używany akumulator (od wózka widłowego) -  wadium wynosi  175,00 zł. wartość brutto. 

c) używana zagęszczarka gruntu płytowa (XII/5/05) -  wadium wynosi 455,00 zł. wartość 

brutto. 

d) używana zagęszczarka gruntu płytowa (IX/2/04)  -  wadium wynosi  350,00 zł. wartość 

brutto. 

e) używana zagęszczarka gruntu stopowa (IX/3/04) -  wadium wynosi  140,00 zł. wartość 

brutto. 

 

7.  Zastrzeżenie 

Organizatorowi przetargu przysługuje prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny. 

Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po udzieleniu mu przybicia bądź 

w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg, nie dłuższym niż 7 dni. Nabywca 

zobowiązany jest również do podpisania umowy sprzedaży. 

Jeżeli uczestnik przetargu, który przetarg wygrał nie przystąpi do zawarcia umowy i nie uiści 

w wyznaczonym przez organizatora przetargu terminie w całości ceny nabycia ruchomości, 

jednostka - organizator przetargu może odstąpić od umowy, a wpłacone wadium nie podlega 

zwrotowi. 

 

8.  Inne postanowienia 
Uczestnicy przetargu ustnego-licytacji sprzedaży mogą się zapoznać z Regulaminem 

gospodarowania składnikami majątku ruchomego stanowiącego mienie Samorządowego 

Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kamieńsku przyjętego Zarządzeniem Nr SK.021.7.2015 

PO Dyrektora Samorządowego Zakładu Gospodarki  Komunalnej w Kamieńsku z dnia 

10.06.2015r. w terminie od dnia ogłoszenia przetargu do dnia 31.08.2015r. do godz. 9 
00

 . 

Z chwilą przybicia następuje zawarcie umowy sprzedaży przedmiotu licytacji. 

Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po udzieleniu mu przybicia 

bądź w terminie wyznaczonym przez prowadzącego licytację nie dłuższym niż w ciągu 7 dni. 

Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia. 

W przypadku, gdy nabywca uchyli się od zawarcia umowy lub nie  zapłaci ceny nabycia to 

utraci prawo wynikające z przybicia oraz utraci wartość wadium. 

 

 

 


