
Krzyż Wlkp., dnia 11.09.2018 

OGŁOSZENIE 

Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Ciepłownictwa Spółka z o.o. w Krzyżu Wlkp.                

ul. Mickiewicza 58a, tel. 67/2564130 

ogłasza 

PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY 

na sprzedaż przyczepy ciężarowej rolniczej, będącej własnością Zakładu Wodociągów, 

Kanalizacji i Ciepłownictwa Sp. z o.o. w Krzyżu Wlkp. 

Dane techniczne i identyfikacyjne pojazdu: 

1. Marka i model:    Autosan D 732 

2. Nr rejestracyjny:   PIW 315S 

3. Nr identyfikacyjny:   18903    

4. Rok produkcji:   1985 

5. Dopuszczalna masa całkowita: 5500 kg 

6. Dopuszczalna ładowność:  4000 kg 

7. Liczba osi:     2 

 

Cena wywoławcza – 7.000,00 zł. netto  

Cena zakupu – cena netto osiągnięta w licytacji + podatek VAT 

 

Przetarg odbędzie się w dniu 12.10.2018r. o godz. 10 
30 

w siedzibie Zakładu Wodociągów, 

Kanalizacji i Ciepłownictwa Sp. z o.o. w Krzyżu Wlkp. ul. Mickiewicza 58a. Postąpienie 

wynosić będzie 100,00 zł. netto lub wielokrotność tej kwoty. 

 

W przetargu udział wezmą uczestnicy, którzy przed rozpoczęciem przetargu wpłacą wadium 

w wysokości 700,00 zł. w siedzibie Spółki. Wadium zostanie zwrócone bezpośrednio po 

zakończeniu przetargu, a wadium uczestnika, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na 

poczet ceny sprzedaży. Z uczestnikiem, który wygra przetarg, zostanie zawarta umowa 

sprzedaży w terminie 14 dni od jego rozstrzygnięcia.  

 

Szczegółowych informacji o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu udzieli P. Robert 

Łopiński w siedzibie ZWKiC Sp. z o.o. w Krzyżu Wlkp. ul. Mickiewicza 58a,                            

tel. 67/2564130. Przyczepę ciężarową rolniczą Autosan można oglądać w siedzibie Spółki po 

uprzednim uzgodnieniu terminu. Dokumentacja fotograficzna pojazdu, regulamin przetargu i 

wzór umowy dostępne są na stronie www.zwkic.pl 

 

Ogłoszenie zostało zamieszczone na: 

- stronie internetowej Spółki - www.zwkic.pl 

- tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Krzyżu Wlkp. 

- tablicy ogłoszeń w siedzibie ZWKiC Sp. z o.o. 

 

http://www.zwkic.pl/
http://www.zwkic.pl/


Załącznik nr 2 do zarządzenia nr  21/2018 

 Prezesa ZWK i C Spółka z o.o.  

 w Krzyżu Wlkp. z dnia 23.08.2018 r. 

  

REGULAMIN PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO   

NA SPRZEDAŻ  

Przyczepy ciężarowej rolniczej Autosan nr rej. PIW 315S 

 

1. Przetarg ma na celu sprzedaż: 

 

Przyczepy ciężarowej rolniczej Autosan nr rej. PIW 315S 

 

- Typ     - D 732 

- nr identyfikacyjny     - 18903 

- rok produkcji pojazdu  - 1985 

-  dopuszczalna masa całkowita - 5500 kg 

- dopuszczalna masa całkowita - 4000 kg 

-  liczba osi    - 2 

 

 

2. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, a także jednostki 

organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zwane dalej „uczestnikami”, które 

wpłacą wadium przed rozpoczęciem przetargu w kwocie 700,00 zł w siedzibie 

Zakładu Wodociągów, Kanalizacji i Ciepłownictwa Sp. z o.o.  w Krzyżu Wlkp.  

3. Przedmiotem przetargu (licytacji) będzie cena sprzedaży, stawka wywoławcza – 

7.000,00 zł. + podatek VAT. 

4. Z uczestnikiem, która wygra przetarg zostanie zawarta umowa wg wzoru 

stanowiącego załącznik do regulaminu przetargu w terminie 14 dni od jego  

rozstrzygnięcia. 

5. Wadium zostanie zwrócone bezpośrednio po zakończeniu przetargu z zastrzeżeniem 

ust. 6 i 7. 

6. Wadium uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny 

sprzedaży. 

7. Wadium uczestnika, który przetarg wygrał, a nie przystąpił do zawarcia umowy,          

o której mowa w ust. 4 ulega przepadkowi na rzecz Zakładu Wodociągów, Kanalizacji 

i Ciepłownictwa Sp. z o.o. w Krzyżu Wlkp. 

8. Postąpienie wynosić będzie 100,00 zł (netto) lub wielokrotność tej kwoty. 

9. Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia, dopóki mimo trzykrotnego 

wywołania nie ma dalszych postąpień. 

10. Po trzecim wywołaniu najwyższej stawki dalsze postąpienia nie będą przyjęte. 

Przewodniczący komisji przetargowej zamyka przetarg i ogłasza uczestnika, który 

przetarg wygrał. 

11.  Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden 

uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej stawki wywoławczej.  

12. Przetarg prowadzi komisja powołana przez prezesa Zakładu Wodociągów, Kanalizacji 

i Ciepłownictwa Sp. z o.o. w Krzyżu Wlkp. Przewodniczący komisji czuwa nad 

zgodnością przetargu z regulaminem i dokonuje wiążącej interpretacji jego 

postanowień.  

 

 

 

 



                                                       UMOWA SPRZEDAŻY 

 

 

Zawarta dnia  ……………. pomiędzy Zakładem Wodociągów, Kanalizacji i Ciepłownictwa 

Sp. z o.o. w Krzyżu Wlkp. REGON  57089963  NIP 763-19-02-514  reprezentowanym przez: 

Prezesa – Mirosława Różańskiego zwanym dalej „Sprzedającym”, a  

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

zwanym dalej „Kupującym”, o treści następującej: 

 

§ 1.1. Sprzedawca oświadcza, że jest właścicielem:  Przyczepy ciężarowej rolniczej Autosan 

nr rej. PIW 315S, Typ- D 732, nr identyfikacyjny – 18903, rok produkcji pojazdu- 1985. 
2. Sprzedawca oświadcza, że opisany w ust. 1 przedmiot sprzedaży jest wolny od wad 

prawnych i obciążeń na rzecz osób trzecich, oraz nie jest przedmiotem żadnego 

postępowania bądź zabezpieczenia. 

 

§ 2. Sprzedawca sprzedaje , a  kupujący kupuje opisaną w § 1  Przyczepę ciężarową rolniczą 

Autosan nr rej. PIW 315S, Typ- D 732, nr identyfikacyjny – 18903, rok produkcji pojazdu- 

1985 za kwotę  …………….………zł , słownie złotych……………………………………… 

 

§ 3. Kupujący oświadcza, że znany mu jest stan techniczny  w/w Przyczepy ciężarowej 

rolniczej Autosan nr rej. PIW 315S, Typ- D 732, nr identyfikacyjny – 18903, rok produkcji 

pojazdu- 1985, a sprzedawca, że nie ma on żadnych jemu znanych wad ukrytych 

obniżających jego wartość. 

 

§ 4.1. Podpisem pod niniejszą umową Sprzedawca potwierdza otrzymanie zapłaty za 

sprzedaną Przyczepę ciężarową rolniczą Autosan nr rej. PIW 315S, Typ- D 732, nr 

identyfikacyjny – 18903, rok produkcji pojazdu- 1985, a kupujący fakt jego wydania. 

 

2. Sprzedawca wraz z ciągnikiem rolniczym wydał kupującemu następujące dokumenty: 

1/ Fakturę VAT marża 

2/ ………………………………….. 

3/…………………………………….. 

 

§ 5. W przypadku stwierdzenia istotnych wad przedmiotu sprzedaży w terminie 7 dni od jego 

wydania Kupujący może go zwrócić Sprzedawcy i żądać zwrotu ceny sprzedaży. 

 

§ 6.1. Koszty zawarcia niniejszej umowy oraz odbioru ponosi Kupujący. 

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 7. W zakresie nieuregulowanym umową obowiązują przepisy Kodeksu cywilnego. 

 

§ 8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze 

stron. 

 

SPRZEDAWCA                                                                                       KUPUJĄCY                       

                                                        

 

 
 

 



 

 

 

 



 

 


