Znak sprawy: FH.272.4.2020

KOLEJNY NUMER PRZETARGU W DANYM ROKU: ZWIK/6/2020
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o.
ul. Grzybowa 50, 72-010 Police
tel. (+48) 91 42 41 310, fax(+48) 91 31 70 015
adres strony internetowej: zwikpolice.pl

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. ogłasza I przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż ciągnika Ursus C-380 75 KM o nr rej. ZPL 81KR, nr VIN UUJ07541212150169
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z postanowieniami niniejszego ogłoszenia dot. I przetargu
ustnego nieograniczony na sprzedaż ciągnika Ursus C-380 75 KM o nr rej. ZPL 81KR, nr VIN
UUJ07541212150169 oraz postanowieniami regulaminu postępowania przy sprzedaży nieruchomości
i ruchomości należących do Spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. wprowadzonego
uchwałą nr 63/2018 Zarządu Spółki ZWIK Police Sp. z o.o. z dn. 26 października 2018 r.
I.

Opis ruchomości:
Przedmiotem sprzedaży jest ciągnik rolniczy o nw. danych identyfikacyjnych:
 numer rejestracyjny: ZPL81KR
 marka pojazdu: URSUS
 model pojazdu: URSUS SERIA C
 wersja: URSUS C-380
 rok produkcji: 2015
 rodzaj pojazdu: Ciągnik rolniczy
 nr INFO-EKSPERT: 149-00117
 data pierwszej rejestracji: 2015/11/06
 oznaczenie silnika: 1104D IIIA
 jednostka napędowa: z zapłonem samoczynnym
 pojemność: 4400 ccm 55kW (75KM)
 moc silnika: 55 kW (75KM)
 dopuszczalna masa całkowita: 5500 kg
 rozstaw osi: 2255 mm
 rodzaj kabiny: krótka/ czterosłupkowa
 doładowanie: turbosprężarka
 liczba cylindrów / układ cylindrów: 4 / rzędowy
 rodzaj skrzyni biegów: manualna
 badania techniczne do: 29.11.2020 r.
 ubezpieczenie do: 05.11.2020 r.
 VIN: UUJ07541212150169

II. Cena wywoławcza:
Cenę wywoławczą ruchomości ustala się na kwotę 63 000,00 zł netto (słownie: sześćdziesiąt
trzy tysiące złotych 00/100).
III. Obciążenia ruchomości oraz zobowiązania, których przedmiotem jest ruchomość:
Brak
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IV. Termin i miejsce przetargu:
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ciągnika Ursus C-380 75 KM o numerze
rej. ZPL81KR, nr VIN UUJ07541212150169 odbędzie się w dniu 08 października 2020 r.
o godzinie 11:00 w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o., ul. Grzybowa
50, 72-010 Police w sali konferencyjnej (II piętro pok. nr 307). Przedmiot sprzedaży można
oglądać w dniach od 05 do 07 października 2020 r. w godz. od 8:00 do 14:00 po uprzednim
kontakcie telefonicznym pod nr tel. 91/42-41-323 z Panią Joanna Różycką.

V. Wysokość wadium, forma, termin i miejsce jego wniesienia:
5.1. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w walucie polskiej w wysokości
10 % ceny wywoławczej tj. 6 300,00 zł (słownie złotych: sześć tysięcy trzysta 00/100)
przelewem na rachunek bankowy BANK PEKAO S.A. II/O SZCZECIN o numerze: 69 1240
3927 1111 0010 6049 8189, tytułem: wadium w sprawie nr ZWIK/6/2020. Wadium musi
zostać zaksięgowane na ww. rachunku bankowym co najmniej na 1 dzień roboczy przed
datą przetargu tj. do dnia 07 października 2020 r.
5.2. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazane konto.
5.3. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji
przetargowej przed otwarciem przetargu.
5.4. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet
ceny nabycia ruchomości.
5.5. Wadium zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu lub jego odwołaniu lub
unieważnieniu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni licząc od dnia następnego po
zakończeniu (odwołaniu) przetargu.
5.6. Wadium przepada na rzecz ZWIK Police Sp. z.o.o, jeżeli Oferent, którego oferta zostanie
przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy, nie stawia się bez usprawiedliwienia w ustalonym
terminie i miejscu zawarcia umowy.
VI. Rękojmia:
ZWiK Police Sp. z o. o. zastrzega wyłączenie rękojmi za wady.
VII. Warunki udziału w przetargu:
7.1. W przetargu ustnym mogą brać udział osoby fizyczne, osoby prawne lub inne jednostki
organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej i które spełniają warunki określne
w niniejszym ogłoszeniu:
7.2. Przed przystąpieniem do przetargu każdy uczestnik winien:
7.2.1 okazać Komisji Przetargowej dokument tożsamości;
7.2.2 w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających
osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów uczestnik przetargu
winien przedłożyć aktualny wypis z właściwego rejestru (KRS, CEIDG), stosowne
pełnomocnictwo oraz dokument tożsamości osoby reprezentującej;
7.2.3 pisemna informację o numerze rachunku bankowego na jaki należy zwrócić
wadium,
7.2.4 okazać Komisji Przetargowej dowód wniesienia wadium;
7.2.5 dokumenty wymienione w pkt. 7.2.1. – 7.2.4. winny być złożone najpóźniej
2 godziny przed przetargiem.
7.3. Oferty ustne należy składać podczas licytacji poprzedzając je podniesieniem ręki,
niezwłocznie po podaniu przez przewodniczącego Komisji Przetargowej do wiadomości
uczestniczących w licytacji przedmiotu przetargu oraz jego ceny wywoławczej.

Strona 2 z 5

Znak sprawy: FH.272.4.2020

7.4.
7.5.
7.6.
7.7.

7.8.

7.9.

7.10.
7.11.
7.12.

Zaoferowana cena przestaje wiązać, gdy inny Oferent podczas licytacji, przed ustaniem
postąpień, zaoferował wyższą cenę.
Postąpienie wynosi 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100).
Cenę nabycia stanowi najwyższa cena osiągnięta w przetargu ustnym.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej
jeden Oferent zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Z przeprowadzonego postepowania sporządza się protokół przetargu, sporządzony
w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, podpisany przez Przewodniczącego i członków
Komisji Przetargowej oraz przez osobę wyłonioną w przetargu, jako Nabywcę ruchomości.
Zawarcie umowy sprzedaży następuje z chwilą przybicia, pod warunkiem zapłacenia przez
Nabywcę ceny z tytułu sprzedaży ruchomości bezpośrednio po zakończeniu przetargu lub
w szczególnie uzasadnionych przypadkach w dniu następnym, a następnie podpisania
umowy sprzedaży, której wzór stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia. Dowodem
zawarcia umowy sprzedaży będzie protokół przetargu wraz ze złożoną przez nabywcę
ofertą oraz dowodem zapłacenia przez Nabywcę ceny sprzedaży ruchomości (dowód
wpłaty, przelew bankowy, przekaz pocztowy).
Jeżeli Nabywca uchyla się od zapłaty ceny sprzedaży w terminie wskazanym w pkt. 7.8. lub
uchyla się od zawarcia umowy sprzedaży, której wzór stanowi załącznik do niniejszego
ogłoszenia w terminie i miejscu wyznaczonym przez ZWIK Police Sp. z o.o., w tym
w szczególności nie stawia się bez usprawiedliwienia w ustalonym terminie i miejscu
zawarcia umowy, ZWIK Police Sp. z o.o. może odstąpić od zawarcia umowy i zatrzymać
wpłacone przez tą osobę wadium.
Jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą
przetargu przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym.
Wydanie rzeczy następuje z chwilą zawarcia umowy sprzedaży, której wzór stanowi
załącznik do niniejszego ogłoszenia, chyba że strony postanowią inaczej.
ZWIK Police Sp. z.o.o. zastrzega własność sprzedanej rzeczy do momentu uiszczenia ceny
przez Nabywcę i zawarcia umowy sprzedaży, której wzór stanowi załącznik do niniejszego
ogłoszenia.

VIII. Ochrona danych osobowych:
8.1. W związku z koniecznością wypełnienia obowiązku określonego w Rozporządzeniu
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO),
informujemy że Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku
ze złożeniem przez Państwa oferty i Państwa udziału w naszym postępowaniu wyboru
oferenta, jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o., ul. Grzybowa 50, 72-010
Police. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych i korzystania
z Państwa praw mogą się Państwo kontaktować z naszym inspektorem ochrony danych,
w następujący sposób:
8.1.1 listownie na adres Administratora, z dopiskiem Inspektor ochrony danych –
Małgorzata Górka
8.1.2 poprzez e-mail: inspektor@danych.osobowych.pl, telefonicznie: 500 071 091.
8.2. Państwa dane będą przetwarzane w celach wynikających z postępowania wyboru
oferenta, w związku z realizacją czynności przed zawarciem umowy, a w przypadku
wyboru Państwa oferty – w związku zawarciem i realizacją umowy oraz w celu utrzymania
kontaktów.
8.3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest Państwa zgoda, wyrażona poprzez akt
złożenia oferty, uczestnictwa w postepowaniu wyboru oferenta oraz następujące przepisy
prawa:

Strona 3 z 5

Znak sprawy: FH.272.4.2020

8.3.1

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

art. 6, ust.1 lit. b oraz c RODO, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania
umowy, podjęcia działań przed jej zawarciem oraz do wypełnienia naszych
obowiązków prawnych, np. obowiązków archiwizacji;
8.3.2 art. 6 ust.1 lit. f RODO, gdy przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji naszych
uzasadnionych interesów, przy czym zawsze staramy się zachować równowagę
między naszym uzasadnionym interesem a Państwa prywatnością i nie
wpływamy nadmiernie na Państwa podstawowe prawa i wolności;
8.3.3 Takimi uzasadnionymi interesami są, m.in.: weryfikacja złożonych ofert,
potencjału i doświadczenia Oferenta oraz weryfikacja Państwa danych
w publicznych rejestrach, umożliwienie kontaktu, zapobieganie oszustwom
oraz działalności przestępczej, ustalenie lub dochodzenie roszczeń, a także
obrona przed takimi roszczeniami.
8.3.4 Państwa dane przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji procesu
wyboru oferenta, realizacji warunków umowy (w przypadku wyboru Państwa
oferty), spełnienia obowiązków Ordynacji podatkowej (co do zasady przez
okres 5 lat) obowiązków archiwizacyjnych oraz przez okres niezbędny dla
celów ustalania lub dochodzenia roszczeń, a także obrony przed takimi
roszczeniami - co do zasady nie dłużej, niż przez 10 lat od zajścia zdarzenia
skutkującego powstaniem roszczenia.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
8.4.1 nasi upoważnieni pracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby
wykonywać swoje obowiązki;
8.4.2 podmioty przetwarzające – którym zlecimy czynności przetwarzania danych,
jeśli będzie to konieczne; Dostęp tych podmiotów do Państwa danych będzie
ograniczony wyłącznie do możliwości wglądu do informacji, w związku ze
świadczeniem usług wsparcia technicznego, prawnego lub archiwizacyjnego.
Odbiorców tych obowiązuje klauzula zachowania poufności danych, w tym
danych osobowych;
8.4.3 podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa (np. sądy, prokuratorzy,
instytucje kontrolne), w przypadku uzasadnionego żądania;
Przysługują Państwu następujące uprawnienia:
8.5.1 prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
8.5.2 prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
8.5.3 prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych
nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu
prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
8.5.4 prawo wyrażenia sprzeciwu – z przyczyn związanych z Państwa szczególną
sytuacją, gdy przetwarzamy Państwa dane z powodu naszych uzasadnionych
interesów;
8.5.5 prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne
mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa,
8.5.6 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, natomiast w związku ze złożeniem
przez Państwa oferty, a w przypadku jej wybrania, będzie warunkiem niezbędnym do
skutecznego zawarcia i realizacji umowy oraz utrzymania kontaktów.
W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, nie będzie stosowane profilowanie. Państwa dane nie będą
przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Dane osobowe pozyskujemy
bezpośrednio od Państwa lub pozyskujemy je ze źródeł publicznie dostępnych, takich jak
np.: CEIDG - Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, KRS -Krajowy
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Rejestr Sądowy, GUS - Główny Urząd Statystyczny, w celu weryfikacji podanych przez
Państwa informacji.

IX. Informacje dodatkowe:
9.1. ZWIK Police Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu w dowolnym czasie
bez podania przyczyny oraz unieważnienia przetargu w przypadku naruszenia przepisów
prawa. Zastrzega się również prawo zmiany ogłoszenia lub warunków przetargu przed
wyznaczonym w ogłoszeniu terminem przetargu.
9.2. ZWIK Police Sp. z o.o. zastrzega, że warunkiem sprzedaży ciągnika rolniczego opisanego
w rozdziale I niniejszego ogłoszenia, może być uzyskanie zgody korporacyjnej
obowiązujących w ZWIK Police Sp. z o.o. na podstawie umowy Spółki na dokonanie ww.
sprzedaży. W sytuacji, gdyby próg określany w umowie Spółki został przekroczony a ZWIK
Police Sp. z o.o. nie uzyskał by zgód korporacyjnych na dokonanie ww. sprzedaży wówczas
poinformuje podmiot, który wygrał przetarg, że nie dojdzie do sprzedaży z powodu brak
zgód korporacyjnych na dokonanie sprzedaży, co będzie oznaczało, że pomimo
pozytywnego rozstrzygnięcia przetargu ZWIK Police Sp. z o.o. nie jest zobowiązany do
sprzedaży, a całe postępowanie zostaje zakończone unieważnieniem. W takiej sytuacji
podmiotowi który wygrał przetarg nie przysługuje żadne roszczenie względem ZWIK Police
Sp. z o.o.
9.3. ZWIK Police Sp. z o.o. informuje, że zgodnie ustawą z dnia 9 listopada 2018 r.
o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 2191
z późn.zm.) w przypadku zamówień sektorowych, do których nie znajdują zastosowania
przepisy ustawy PZP, wyłącza się stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych,
o których mowa w wyżej przywołanej ustawie.
9.4. Uprawnionymi do udzielania dodatkowej informacji są: Pan Jacek Stasiak – Dyrektor
ds. eksploatacji tel. 726-100-147, siedziba ZWIK Police Sp. z o.o. ul. Grzybowa 50, 72-010
Police (pok. 8) oraz Pani Joanna Różycka – Specjalista ds. zamówień publicznych i In-house
tel. 91/424-13-23 siedziba ZWIK Police Sp. z o.o. ul. Grzybowa 50, 72-010 Police
(pok. 219).
9.5. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym zostało wywieszone na tablicy
informacyjnej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. z siedzibą w Policach przy
ul. Grzybowej 50, 72-010 Police w dniu 17 września 2020 r.
9.6. Informacja o przetargu zamieszczona została również na stronie internetowej Zakładu
Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. – zwikpolice.pl, w Biuletynie Informacji
Publicznej – www.bip.police.pl.

Police dn. 17 września 2020 r.
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