
 

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku 
57-300 Kłodzko, ul. Objazdowa 20 

tel. +48 074 868 0 180, fax +48 074 868 0 190 
e-mail: sekretariat@zdp.klodzko.pl 

 

 

Kłodzko, dn. 18.09.2019 r. 
 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ MIENIA 
na podstawie regulaminu sprzedaży środków trwałych i innych składników majątku  

stanowiących własność Zarządu Dróg Powiatowych w Kłodzku wprowadzonego Zarządzeniem nr 3/2018 Dyrektora Zarządu 
Dróg powiatowych w Kłodzku z dn. 03.01.2018 r. 

 

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KŁODZKU OGŁASZA PRZETARG NA SPRZEDAŻ MIENIA 
 

LP. NAZWA CENA WYWOŁAWCZA 

1.  POJAZD SPECJALNY (PŁUG WIRNIKOWY) 

 

11.775,00 zł brutto 
 

(słownie: jedenaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt pięć zł 
00/100) 

 

OPIS PRZEDMIOTU SPRZEDAŻY: 

Model: D-470 

Odczytany przebieg pojazdu: 10 339 km 

Podwozie pojazdu: ZIŁ 157 

Kabina pasażerska: ZIŁ 131 

Numer ramy: 464980 

Silnik: SW-680 Turbo 

Pojemność silnika: 11.100 cm3 

Moc silnika: 240 KM 

Napęd: 6x6 

Rok produkcji: 1976 

MIEJSCE I TERMIN OGLĘDZIN SPRZEDAWANEGO SPRZĘTU: 
Sprzęt można obejrzeć na terenie siedziby Obwodu Drogowego nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Zamenhofa 41, 
w Bystrzycy Kłodzkiej, od poniedziałku do piątku, w godz. 09:00 - 13:00 - po wcześniejszym uzgodnieniu.  
Dane kontaktowe:  

 Adam Lubelski  

 Telefon kontaktowy: 74/811 19 23, 601 629 157 

WADIUM: 
1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. kwoty: 

1.177,50 zł (słownie: jeden tysiąc sto siedemdziesiąt siedem zł 50/100). 
2. Wadium należy wpłacić na konto: Getin Noble Bank S.A., nr konta: 75 1560 0013 2005 6057 9000 0003, tytułem: 

wadium za pojazd specjalny (pług wirnikowy), nie później niż w terminie do dnia: 07.10.2019 r. 
3. Kserokopię dowodu wpłaty wadium należy załączyć do oferty. 
4. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w termi-

nie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty. 
5. Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny. 
6. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy 

sprzedaży. 
 

 
I. OFERTA: 

1. Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim oraz 
musi zawierać: 
1) imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę Oferenta, jeżeli jest osobą prawną, numer tele-

fonu kontaktowego 
2) datę sporządzenia oferty 
3) przedmiot oferty oraz oferowaną cenę brutto, która nie może być niższa od ceny wywoławczej; 
4) oświadczenie oferenta, że zapoznał się z warunkami sprzedaży, spełnia i akceptuje jego warunki; 
5) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu sprzedaży, lub że ponosi 

odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin; 
6) dowód wniesienia obowiązującego wadium; 
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7) W PRZYPADKU GDY OFERTĘ SKŁADA FIRMA: 
a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospo-

darczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; 
b) pełnomocnictwo w oryginale bądź kopii poświadczonej notarialnie, w przypadku gdy ofertę 

podpisuje upoważniony przedstawiciel Wykonawcy. 
8) podpis Oferenta 

2. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami składa się w nieprzejrzystej, trwale zamkniętej kopercie 
osobiście w siedzibie lub przesyła pocztą na adres Zarządu Dróg Powiatowych w Kłodzku - 
ul. Objazdowa 20, 57-300 Kłodzko 

3. Koperta z ofertą musi być oznakowana w następujący sposób: 
 

 
DANE OFERENTA: 
(NAZWA I ADRES DO KORESPONDENCJI) 

 

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KŁODZKU 
UL. OBJAZDOWA 20 
57-300 KŁODZKO 
SEKRETARIAT 

 

OFERTA NA ZAKUP MIENIA ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W KŁODZKU 
NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM: 08.10.2019 r., GODZ. 11:15 

 

4. Kupujący ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję. 
Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Kupują-
cego. 

5. Oferty doręczone po terminie składania ofert pozostawia się bez rozpatrzenia i odsyła na adres ofe-
renta podany na kopercie. 

6. Ofertę można wycofać bez żadnych skutków prawnych i finansowych wyłącznie przed upływem termi-
nu do składania ofert, w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

7. Oświadczenie o wycofaniu oferty doręczone po upływie terminu do składania ofert skutkuje przepad-
kiem wadium na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych w Kłodzku, nawet jeśli zostało wysłane przed upły-
wem tego terminu. 

8. W przypadku złożenia dwóch lub więcej ofert, zawierających taką samą najkorzystniejszą cenę, ofe-
rentom, którzy je złożyli wyznacza się termin na złożenie ofert dodatkowych. 

9. Cena zaproponowana w ofercie dodatkowej nie może być niższa, niż cena pierwszej oferty. 
10. W przypadku, gdy ponowne złożenie ofert nie pozwoli rozstrzygnąć postępowania, sprzedaż nastąpi 

w drodze licytacji ustnej, przeprowadzonej pomiędzy oferentami, którzy złożyli oferty dodatkowe na 
taką samą cenę. 

 

II. TERMIN, MIEJSCE I TRYB ZŁOŻENIA OFERTY ORAZ OKRES, W KTÓRYM OFERTA JEST WIĄŻĄCA: 
1. Ofertę należy złożyć do dnia 08.10.2019 r. do godz. 11:00 w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych 

w Kłodzku mieszczącej się przy ul. Objazdowej 20 w Kłodzku - pokój nr 1 - SEKRETARIAT. 
2. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 08.10.2019 r. o godz. 11:15 w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych 

w Kłodzku mieszczącej się przy ul. Objazdowej 20 w Kłodzku - pokój nr 18. 
3. Oferent składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
 

III. PRZEBIEG PROCEDURY: 
1. Otwarcie ofert jest jawne. 
2. Otwarcia ofert dokonuje Komisja, w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Kłodzku, przy ul. Objaz-

dowej 20 w Kłodzku. 
3. Postępowanie jest ważne, jeżeli zostanie złożona co najmniej jedna oferta spełniająca warunki ogło-

szenia. 
4. Przed otwarciem ofert Komisja uzyskuje z Działu Księgowości potwierdzenia o wniesionych przez ofe-

rentów wadiach. 
5. Podczas otwarcia ofert Komisja ogłasza obecnym:  



1) ile ofert wpłynęło; 
2) informację o prawidłowości wniesionych wadiów; 
3) nazwę i adres oferenta, którego oferta jest otwierana oraz oferowaną cenę zakupu przedmiotu 

sprzedaży. 
6. Komisja 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 części IV: OFERTA ust. 1 niniejszego ogłosze-
nia, lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mo-
głoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę; 

7. Komisja sporządza protokół z otwarcia ofert i składa go wraz z wnioskiem o akceptację wyboru najko-
rzystniejszej oferty przez Dyrektora. 

8. Dyrektor podejmuje decyzję o wyborze najkorzystniejszej oferty bądź o unieważnieniu postępowania. 
9. Informację o rozstrzygnięciu postępowania publikuje się na stronie internetowej BIP Zarządu Dróg 

Powiatowych w Kłodzku: www.zdp.bip.klodzko.pl. 
10. O dokonaniu wyboru Komisja zawiadamia w formie pisemnej, faksu, wiadomości elektronicznej lub 

telefonicznie. 
11. Oferent, który złożył najkorzystniejszą ofertę jest zobowiązany do: 

1) niezwłocznego podpisania umowy sprzedaży przedmiotu postępowania w siedzibie Zarządu dróg 
Powiatowych w Kłodzku; 

2) uiszczenia zapłaty pomniejszonej o wadium na rachunek bankowy Zarządu Dróg Powiatowych 
w Kłodzku wskazany w umowie sprzedaży, na podstawie faktury VAT w terminie określonym w tej 
fakturze; 

3) odebrania przedmiotu sprzedaży w terminie określonym w umowie sprzedaży. 
Bezskuteczny upływ wyznaczonych terminów, o których mowa w pkt. 1-3 pociąga za sobą skutki okre-
ślone w ust. 11. 

12. W przypadku, gdy oferent, który złożył najkorzystniejszą ofertę uchyla się od zawarcia umowy sprze-
daży, wpłacone przez niego wadium nie podlega zwrotowi, a Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku 
powiadamia pisemnie uczestnika postępowania, który złożył drugą w kolejności najkorzystniejszą pod 
względem ceny ofertę, nie niższą od ceny wywoławczej wskazanej w ogłoszeniu, o możliwości nabycia 
i podaje nieprzekraczalny termin podpisania umowy sprzedaży. 

13. Przedmiot sprzedaży stanowi własność Zarządu Dróg Powiatowych w Kłodzku do momentu zapłaty 
przez kupującego całości zaoferowanej ceny. 

14. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi po podpisaniu umowy sprzedaży, której wzór stanowi załącz-
nik nr 3 do niniejszego ogłoszenia i zapłacie ceny, na podstawie protokołu odbioru. 

15. Kupujący, który stał się właścicielem przedmiotu sprzedaży, odbiera go na własny koszt w terminie 
określonym w umowie sprzedaży. W przypadku nieodebrania przedmiotu sprzedaży w terminie, Za-
rząd Dróg Powiatowych w Kłodzku może obciążyć kupującego kosztami przechowania przedmiotu 
sprzedaży za każdy dzień zwłoki włącznie z dniem odbioru. 

 

IV. TERMIN ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY: 
1. Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi w terminie do 7 dni od dnia wyboru przez Komisję przetargową 

najkorzystniejszej oferty. 
2. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie wyznaczonym przez sprzedającego, nie 

później niż w terminie określonym w Umowie. 
3. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia, nie póź-

niej niż w terminie określonym w Umowie. 
4. Wszystkie koszty związane z nabyciem przedmiotu sprzedaży ponosi w całości nabywca. 
 

V. UWAGI: 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez po-

dania przyczyny. 
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2. Informacja o unieważnieniu postępowania jest niezwłocznie publikowana przez Zarząd Dróg Powiato-
wych w Kłodzku na stronie internetowej BIP Zarządu Dróg Powiatowych w Kłodzku: 
www.zdp.bip.klodzko.pl. i skutkuje zwrotem wniesionych przez oferentów wadiów. 

3. Odpowiedzialność Zarządu Dróg Powiatowych w Kłodzku z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu 
sprzedaży jest wyłączona. 

4. Wszelkie znane Zarządowi Dróg Powiatowych w Kłodzku informacje dotyczące stanu technicznego 
przedmiotu sprzedaży są jawne. Każdy z potencjalnych oferentów ma prawo zapoznać się ze stanem 
technicznym przedmiotu sprzedaży w miejscu i terminie wskazanym przez Zarząd Dróg Powiatowych 
w Kłodzku. 

5. Kupujący nie może domagać się unieważnienia postępowania, ani też obniżenia ceny nabycia z powo-
du wad przedmiotu sprzedaży, mylnego jego oszacowania lub innej przyczyny 

6. W postępowaniach Zarządu Dróg Powiatowych w Kłodzku dotyczących sprzedaży środków trwałych 
i innych przedmiotów będących własnością Zarządu Dróg Powiatowych w Kłodzku, nie przysługuje 
prawo do składania zażaleń, odwołań, skarg itp. decyzje Dyrektora i Komisji są ostateczne 

 
 
 

VI. ZAŁĄCZNIKI: 

 Załącznik nr 1: Formularz ofertowy 

 Załącznik nr 2: Oświadczenie 
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