
Kielce dnia: 12.06.2017 r. 
 

Regulamin przetargu ustnego 
na sprzedaż samochodu osobowego. 

§1 

Regulamin 

1. Regulamin przetargu ustnego (Aukcji), zwany dalej Regulaminem, określa zasady 

uczestnictwa i przebiegu aukcji na sprzedaż samochodu osobowego. 

2. Regulamin został sporządzony zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Kielce  

nr 524/2010 z dnia 14 grudnia 2010 w sprawie sposobu i trybu gospodarowania 

składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki 

budżetowe i zakłady budżetowe. 

§2 

Organizator Aukcji 

Organizatorem Aukcji, jest: 
Zakład Obsługi Urzędu Miasta Kielce 
z siedzibą ul. Strycharskiej 6 
25-659 Kielce. 
zwanym dalej Organizatorem 

§3 

Przedmiot aukcji 

1. Przedmiotem aukcji jest samochód osobowy marki Mercedes Benz 201 2.0 D o nr rej.  

TK 38318, rok produkcji 1985, nr VIN WDB2011221F166370, silnik z zapłonem 

samoczynnym o pojemności 1983 ccm i mocy 53 kW, kolor: szary, przebieg 428 465 km. 

2. Z przedmiotem aukcji można zapoznać się do dnia poprzedzającego dzień aukcji,  

w siedzibie Zakładu Obsługi Urzędu Miasta Kielce ul. Strycharska 6.  

Osobami upoważnionymi do udzielania informacji o przedmiocie aukcji są Pan Marek 

Wacnik i Pan Przemysław Słoń. 

§4 

Cena wywoławcza 

Cena wywoławcza przedmiotu aukcji wynosi 3 000,00zł. 
§5 

Termin aukcji 

Aukcja rozpocznie się w dniu 26.06.2017r. o godzinie 11:00, w budynku Urzędu Miasta Kielce, 
przy ul. Strycharska 6. 

 



§6 

Komisja przetargowa 

1. Aukcję prowadzi Komisja przetargowa, zwana dalej Komisją, powołana przez 
Organizatora. 

2. Do obowiązków Komisji należy m. in. zamieszczenie ogłoszenia o aukcji, udzielanie 
wyjaśnień dotyczących podstaw i trybu aukcji, oraz przeprowadzenie aukcji. 

3. Komisja pełni swoje obowiązki od momentu jej powołania, do dnia zatwierdzenia przez 
Organizatora protokołu przebiegu aukcji. 

4. Aukcję prowadzi Przewodniczący Komisji. 
§7 

Uczestnicy aukcji 

1. Aukcja ma charakter publiczny. 
2. W aukcji mogą brać udział osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne 

nie posiadające osobowości prawnej, zwani dalej Licytantami. 
3. W aukcji, nie mogą uczestniczyć, jako licytanci: członkowie Komisji, ich małżonkowie, 

dzieci, rodzice i rodzeństwo, oraz osoby, które pozostają z członkami Komisji w takim 
stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do 
bezstronności członków Komisji. 

4. W przypadku stwierdzenia przez członka Komisji okoliczności wskazanych w ust. 3, 
ma on obowiązek złożenia wniosku o wyłączenie go przez Organizatora od dalszych 
czynności. Czynności członka Komisji, dokonane do chwili jego wyłączenia, pozostają 
w mocy. 

§8 

Wadium 

1. Warunkiem uczestnictwa w aukcji jest wniesienie wadium w kwocie 300,00 zł, 
odpowiadającej 10% ceny wywoławczej. 

2. Wadium należy wpłacić przelewem na konto bankowe ING BANK ŚLĄSKI S.A. 
 60 1050 1461 1000 0023 5332 1181. 

3. Warunkiem skutecznego wniesienia wadium jest uznanie rachunku bankowego 
Organizatora nie później niż w dniu przeprowadzenia aukcji do godz. 10:00. 

4. W celu weryfikacji skutecznego wniesienia wadium, przelewem na konto bankowe, 
Organizator w dniu aukcji dokona wydruku stanu rachunku bankowego o godz. 10:00. 

5. Wadium złożone przez Licytantów, których oferty nie zostały wybrane zwraca się w 
terminie 7 dni od dnia dokonaniu wyboru oferty lub unieważnienia postępowania. 

6. W przypadku gdy żaden z Licytantów nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej, 
wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 

7. Wadium Licytanta, którego oferta została wybrana nie podlega zwrotowi, jeżeli uchyli 
się od zawarcia umowy lub zapłaty ceny. 

8. Wadium wpłacone przez Nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny. 
 
 
 



§9 

Przebieg aukcji 

1. Osoby fizyczne przystępujące do aukcji winny legitymować się dowodem osobistym 

lub paszportem. 

2. Przedsiębiorcy zobowiązani są przedstawić aktualny odpis  KRS, albo aktualne 

zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, inne osoby prawne 

aktualny odpis z właściwego rejestru. 

3. Przedstawiciele osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających 

osobowości prawnej, winni legitymować się stosownym umocowaniem,  

do występowania w aukcji w ich imieniu. 

4. Uczestnicy aukcji, przed jej rozpoczęciem, złożą pisemne oświadczenie o zapoznaniu 

się i akceptacji regulaminu, wzoru umowy, a także zapoznaniu się ze stanem 

technicznym przedmiotu aukcji. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1, zaś wzór 

umowy stanowi załącznik nr 2 do regulaminu. 

5. Do udziału w aukcji dopuszczeni wyłącznie licytanci, którzy skutecznie wznieśli 

wadium oraz złożyli oświadczenia, o których mowa w ust. 4. 

6. Aukcję rozpoczyna Prowadzący podając do wiadomości przedmiot aukcji, jego cenę 

wywoławczą, oraz wysokość postąpienia. 

7. Licytanci podczas aukcji składają oferty ustnie. 

8. Aukcja odbywa się poprzez podniesienie ręki i podanie ceny, za którą Licytant chce 

nabyć jej przedmiot. 

9. Prowadzący wzywa uczestników do zaoferowania ceny wywoławczej, a następnie do 

składania kolejnych ofert. 

10. Postąpienie nie może wynosić mniej niż kwotę 50,00 zł. 

11. Złożona oferta przestaje wiązać, jeżeli inny Licytant zaoferował cenę wyższą. 

12. Po ustaniu składania ofert Prowadzący, uprzedzając Licytantów, po trzecim ogłoszeniu 

zaoferowanej najwyższej ceny, zamyka aukcję i udziela przybicia Licytantowi, który 

zaofiarował najwyższą cenę, zwanemu dalej Nabywcą. 

13. Niezwłocznie po udzieleniu przybicia Komisja i Nabywca podpisują protokół aukcji. 

14. Stawienie się jednego Licytanta wystarcza do przeprowadzenia aukcji, pod warunkiem, 

że zaoferuje on co najmniej cenę wywoławczą. 

 

 

 



§10 

Zawarcie umowy 

1. Z chwilą udzielenia przybicia następuje sprzedaż przedmiotu aukcji, na rzecz Nabywcy. 

2. Nabywca winien podpisać dokument umowy kupna- sprzedaży niezwłocznie po 

udzieleniu przybicia, dniu wyboru jego oferty. 

§11 

Zapłata ceny i wydanie przedmiotu aukcji 

1. Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia nie później niż w terminie 3 dni od 
udzieleniu przybicia. 

2. Wadium wniesione przez Nabywcę, zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży. 
3. Wydanie Nabywcy przedmiotu aukcji nastąpi nie później niż w terminie trzech dni od 

dnia zapłaty ceny nabycia. 
4. Wydanie samochodu zostanie stwierdzone protokołem podpisanym przez Organizatora 

i Nabywcę. 
§12 

Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega prawo do zmiany warunków aukcji lub jej odwołania, bez 

podania przyczyn. 

2. Organizator zastrzega prawo do zamknięcia aukcji bez wyboru którejkolwiek z ofert, 

bez podania przyczyn. 

3. Tytuły paragrafów mają charakter wyłącznie informacyjny. 

4. Załączniki wymienione w treści regulaminu stanowią jego integralną część. 

 

 

 

 

 

 

Regulamin zatwierdzam. 

 



Załącznik nr 1  do regulaminu aukcji 
samochodu osobowego 

marki Mercedes Benz 201 2.0 D 
 
 
 
_______________________________________imię i nazwisko / nazwa firmy 
_______________________________________ pełny adres/ siedziba 
_______________________________________tel. Kontaktowy 
_______________________________________Nr PESEL. 
_______________________________________NIP (dla firm) 
 

OŚWIADCZENIE 
 
Ja niżej podpisany oświadczam, że: 

1. Zapoznałem się z warunkami i regulaminem aukcji na sprzedaż samochodu osobowego 
marki Mercedes Benz 201 2.0 D o nr rej. TK 38318, rok produkcji 1985, nr VIN 
WDB2011221F166370, silnik z zapłonem samoczynnym o pojemności 1983 ccm i mocy 53 
kW, kolor: szary, przebieg 428 465 km oraz projektem umowy i nie wnoszę do nich 
zastrzeżeń. 

2. Osobiście zapoznałem się ze stanem prawnym i technicznym pojazdu, określonego w 
ust. 2 i nie będę wnosił zastrzeżeń przy jego odbiorze. 

3. Zobowiązuję się, w przypadku wygrania aukcji, do zawarcia umowy w terminie 
podanym przez Sprzedającego w regulaminie aukcji oraz do odbioru pojazdu. 

 
 
 
 
Podpis osoby (osoby upoważnionej) 

  





Załącznik nr 2  do regulaminu aukcji 
samochodu osobowego 
marki Mercedes Benz 201 2.0 D 
 

UMOWA KUPNA-SPRZEDAŻY 
NR __/2017 

zawarta w Kielcach w dniu _________. 2017 r. pomiędzy: 
Gminą Kielce 
Ul. Rynek 1 
25-303 Kielce 
reprezentowaną przez Pana  mgr inż. Zygmunta Mazura - Dyrektora Zakładu Obsługi Urzędu 
Miasta Kielce, działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta 
Miasta Kielce, zwaną w treści umowy Sprzedawcą, 
 
a: 
____________________________ 
zwanym dalej Kupującym 
reprezentowanym przez: 
_________________________ 
Sprzedawca i Kupujący w dalszej części umowy zwani są także Stronami 
 
      § 1 
     Podstawa prawna zawarcia umowy 
1. Niniejsza umowa została zawarta w wyniku wyboru oferty złożonej przez Kupującego 

podczas publicznego przetargu ustnego (aukcji), przeprowadzonej w dniu ______2017r. 
2. Regulamin aukcji został sporządzony zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Kielce 

nr 524/2010 z dnia 14 grudnia 2010 w sprawie sposobu i trybu gospodarowania 
składnikami rzeczowymi majątku ruchomego w który wyposażone są jednostki 
budżetowe i zakłady budżetowe. 

      § 2 
     Przedmiot umowy 
1. Sprzedawca sprzedaje, a Kupujący nabywa samochód osobowy marki Mercedes Benz 201 

2.0 D o nr rej. TK 38318, rok produkcji 1985, nr VIN WDB2011221F166370, silnik z zapłonem 

samoczynnym o pojemności 1983 ccm i mocy 53 kW, kolor: szary, przebieg 428 465 km.  

2. Sprzedawca oświadcza, że przedmiot umowy nie jest obciążony prawami osób trzecich. 
3. Kupujący oświadcza, że zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu umowy  

i nie wnosi do niego zastrzeżeń. 
      § 4 
     Zapłata ceny 
1. Kupujący zapłaci Sprzedawcy cenę w wysokości: _________zł brutto. 
2. Na poczet ceny nabycia, o której mowa w ust. 1, zostanie zaliczone wadium w kwocie 

300,00 zł. 
3. Zapłata ceny nabycia, określonej w ust. 1, nastąpi w terminie trzech dni od dnia zawarcia 

niniejszej umowy. 



4. Za datę zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku Sprzedawcy. 
5. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru, podpisany przy wydaniu 

przedmiotu umowy przez Sprzedawcę i Kupującego. 
6. Kupujący oświadcza, że ubezpieczy na własny rachunek przedmiot umowy, od 

pierwszego dnia miesiąca, następującego po dniu jego wydania. 
7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wystąpienia do dotychczasowego ubezpieczyciela 

o rozwiązanie umów oraz zwrotu nadpłaconych składek ubezpieczenia przedmiotu 
umowy, od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu jego wydania. 
 

      § 5 
Termin realizacji 

1. Wydanie Kupującemu przedmiotu umowy nastąpi nie później niż w terminie trzech dni, 
od dnia zapłaty ceny nabycia, w siedzibie Sprzedającego. 

2. Sprzedawca przekaże Kupującemu, wraz z przedmiotem umowy, dowód rejestracyjny, 
książkę pojazdu, dokument zawarcia ubezpieczenia OC oraz komplet kluczyków. 
 

§ 6  
Rękojmia za wady fizyczne 

Z uwagi na rok produkcji przedmiotu umowy oraz przebieg kilometrów, strony 
wyłączają odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne. (tylko gdy 
nabywcą nie jest konsument) 
Z uwagi na rok produkcji przedmiotu umowy oraz przebieg kilometrów, strony 
ograniczają do okresu jednego roku odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za 
wady fizyczne. (tylko gdy nabywcą jest konsument) 

      § 7 
Podstawy i zasady naliczania kar umownych 

1. W przypadku odstąpienia przez Sprzedawcę od umowy, z winy Kupującego, zapłaci on 
Sprzedawcy karę umowną, stanowiącą 10% ceny określonej  
w § 4 ust. 1. 

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy, z winy Kupującego, w 
przypadku zwłoki z zapłatą ceny lub odbiorem przedmiotu umowy, o więcej niż 14 dni, 
bez potrzeby wyznaczania Kupującemu terminu dodatkowego. 

3. Jeżeli kara umowna nie pokryje Sprzedawcy poniesionej szkody, Sprzedawca 
uprawniony będzie do dochodzenia odszkodowania wyrównawczego, na zasadach 
ogólnych, określonych w Kodeksie cywilnym. 
 

      § 8 
Właściwość miejscowa 

1. W przypadku powstania sporu, związanego z wykonaniem niniejszej umowy, Strony 
zobowiązują się do podjęcia kroków zmierzających do polubownego rozwiązania sporu. 

2. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia Strony oddadzą spór pod rozstrzygnięcie  
sądu właściwego dla siedziby Sprzedawcy. 

 
 



      § 9 
     Postanowienia końcowe. 
1. Tytuły paragrafów maja charakter wyłącznie informacyjny. 
2. Strony umowy oświadczają, że są właściwie umocowane do zawarcia niniejszej umowy. 
3. W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 
4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają, pod rygorem nieważności, 

sporządzenia pisemnego aneksu do umowy i podpisania go przez obie Strony. 
5. Umowa niniejsza została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, 

po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron. 
 
 
 
 
 
 

Sprzedawca        Kupujący 
 


