
OGŁOSZENIE 
 

Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy Spółka Akcyjna  
87-800 Włocławek, ul. Wieniecka 39 

ogłasza  
II przetarg ustny w trybie aukcji (licytacji) na sprzedaż 9 ciągników siodłowych   

i 10 naczep ciężarowych  
 
I. 

Termin i miejsce licytacji 
Licytacja odbędzie się w dniu 18.06.2014r. w siedzibie Oddziału Kujawsko-Pomorskiego 
Transportu Samochodowego Spółka Akcyjna w Brodnicy przy ul. Podgórnej 66a,               
87-300 Brodnica, lokal – świetlica zakładowa (parter). 
Rozpoczęcie licytacji nastąpi o godz. 10.00. 
Pojazdy przeznaczone do sprzedaży będą licytowane każdy z osobna w kolejności od 
Pojazdu nr 1 do Pojazdu nr 19. 

II. 
Przedmiot licytacji 

Przedmiot licytacji stanowią pojazdy według poniższego zestawienia. W zestawieniu zawarte 
są ceny wywoławcze każdego pojazdu. 
1. Pojazd nr 1 – ciągnik siodłowy; marka: DAF; typ: 85CF; rok produkcji: 2002r.; przebieg: 

1478 tys. km; nr rej.: CBR 23GX; nr VIN: XLRTE85XC0E591435; cena 
wywoławcza: 29.000,00 zł. 

2. Pojazd nr 2 – ciągnik siodłowy; marka: Scania; typ: R124; rok produkcji: 2003r.; przebieg: 
1398 tys. km; nr rej.: CBR 99WY; nr VIN: YS2R4X20001286638; cena 
wywoławcza: 40.000,00 zł . 

3. Pojazd nr 3 – ciągnik siodłowy; marka: Iveco; typ: 440E43; rok produkcji: 1999r.; 
przebieg: 1371 tys. km; nr rej.: CBR 95MN; nr VIN: 
WJMM1VSK004217927; cena wywoławcza: 8.000 zł. 

4. Pojazd nr 4 – ciągnik siodłowy; marka: Iveco; typ: 440S43; rok produkcji: 2003r.; 
przebieg: 1148 tys. km; nr rej.: CBR 06XU; nr VIN: 
WJMM1VSK044271516; cena wywoławcza: 19.000,00 zł 

5. Pojazd nr 5 – ciągnik siodłowy; marka: Iveco; typ: 440S40; rok produkcji: 2003r.; 
przebieg:1156 tys. km; nr rej.: CBR 4S41; nr VIN: 
WJMM1VRP004270406; cena wywoławcza: 22.000,00 zł . 

6. Pojazd nr 6 – ciągnik siodłowy; marka: Iveco; typ: 440S40; rok produkcji: 2003r.; 
przebieg: 1302 tys. km; nr rej.: CBR 4S42; nr VIN: 
WJMM1VRP004270482; cena wywoławcza: 22.000,00 zł. 

7. Pojazd nr 7 – ciągnik siodłowy; marka: Iveco; typ: 440S43; rok produkcji: 2003r.; 
przebieg: 1109 tys. km; nr rej.: CBR 5A51; nr VIN: 
WJMM1VSK004273471; cena wywoławcza: 23.000,00 zł. 

8. Pojazd nr 8 – ciągnik siodłowy; marka: Iveco; typ: 440S40; rok produkcji: 2004r.; 
przebieg: 908 tys. km; nr rej.: CBR 3V30; nr VIN: 
WJMM1VRP004274933; cena wywoławcza: 31.000,00 zł. 

9. Pojazd nr 9 – ciągnik siodłowy; marka: Iveco; typ: 440S40; rok produkcji: 2004r.; 
przebieg: 787 tys. km; nr rej.: CBR 3V31; nr VIN: 
WJMM1VRP004274845; cena wywoławcza: 16.000,00 zł; pojazd 
niesprawny 

10. Pojazd nr 10 – naczepa ciężarowa; marka: Schmitz; typ: S01; rok produkcji: 2002r.; 
przebieg: 1100 tys. km; nr rej.: CBR 48VR; nr VIN: 
WSMS6080000502851; cena wywoławcza: 13.000,00 zł. 

11. Pojazd nr 11 – naczepa ciężarowa; marka: Schmitz; typ: S01; rok produkcji: 2002r.; 
przebieg: 1100 tys. km; nr rej.: CBR 49VR; nr VIN: 
WSMS6080000502843; cena wywoławcza: 13.000,00 zł. 

12. Pojazd nr 12 – naczepa ciężarowa; marka: Schmitz; typ: SPR24; rok produkcji: 2003r.; 
przebieg: 1050 tys. km; nr rej.: CBR 91VS; nr VIN: 
WSMS6080000514359; cena wywoławcza: 15.000,00 zł. 



13. Pojazd nr 13 – naczepa ciężarowa; marka: Schmitz; typ: S01; rok produkcji: 2007r.; 
przebieg: 776 tys. km; nr rej.: CBR 1R73; nr VIN: 
WSM00000003054696; cena wywoławcza: 31.000,00 zł. 

14. Pojazd nr 14 – naczepa ciężarowa; marka: Schmitz; typ: S01; rok produkcji: 2007r.; 
przebieg: 786 tys. km; nr rej.: CBR 1R74; nr VIN: 
WSM00000003054695; cena wywoławcza: 29.000,00 zł. 

15. Pojazd nr 15 – naczepa ciężarowa; marka: Schmitz; typ: SCS24; rok produkcji: 2007r.; 
przebieg: 630 tys. km; nr rej.: CBR 79MK; nr VIN: 
WSM00000003063009; cena wywoławcza: 29.000,00 zł. 

16. Pojazd nr 16 – naczepa ciężarowa; marka: Schmitz; typ: SCS24; rok produkcji: 2007r.; 
przebieg: 622 tys. km; nr rej.: CBR 1S70; nr VIN: 
WSM00000003064170; cena wywoławcza: 30.000,00 zł. 

17. Pojazd nr 17 – naczepa ciężarowa; marka: Krone; typ: Cooliner; rok produkcji: 2008r.; 
przebieg: 381 tys. km; nr rej.: CBR 7U12; nr VIN: 
WSM00000003064166; cena wywoławcza: 81.000,00 zł. 

18. Pojazd nr 18 – naczepa ciężarowa; marka: Koegel; typ: S24; rok produkcji: 2005r.; 
przebieg: 650 tys. km; nr rej.: CBR 34KX; nr VIN: 
WKOS0002400051414; cena wywoławcza: 17.000,00 zł. 

19. Pojazd nr 19 – naczepa ciężarowa; marka: Koegel; typ: S24; rok produkcji: 2005r.; 
przebieg: 750 tys. km.; nr rej.: CBR 35KX; nr VIN: 
WKOSN002450737253; cena wywoławcza: 18.000,00 zł. 

Uwaga: 
Podane w zestawieniu ceny wywoławcze nie zawierają podatku VAT. Do wylicytowanej 
ceny każdego pojazdu, na etapie sporządzania umowy, zostanie doliczony podatek 
VAT w obowiązującej stawce. 

III. 
Miejsce i termin oględzin pojazdów 

Pojazdy, będące przedmiotem licytacji, można oglądać tylko w dni robocze w siedzibie 
Oddziału Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego S.A. w Brodnicy,                
przy ul. Podgórnej 66a: 
- w dniach od 03.06.2014r. do 17.06.2014r.- w godz. od 9.00 do 14.00 
- w dniu 18.06.2014r.- w godz. 8.00 - 10.00. 
 

IV. 
Numery telefonów, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące 

licytowanych pojazdów 
Szczegółowe informacje dotyczące pojazdów przeznaczonych do licytacji można uzyskać 
pod nr tel. 564983241, wew. 329, kom. 785 919 880 lub 785 919 981 w dni robocze w godz. 
7.00 – 15.00. 

V. 
Wymagania jakie powinien spełnić uczestnik licytacji 

1. Uczestnik licytacji musi wpłacić wadium i dokonać zgłoszenia udziału w licytacji. 
Zgłoszenie udziału w przetargu (licytacji), którego wzór stanowi załącznik nr 1, należy 
składać: 
1/ pisemnie na adres: Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy Spółka Akcyjna, 

Oddział w Brodnicy, ul. Podgórna 66a, 87-300 Brodnica, lokal: sekretariat, 
2/ faksem na numer: 56 498 25 46, 
3/ mailem na adres: s.jastrzebski@kpts.com.pl  
w terminie do dnia 16.06.2014r. do godz. 12.00.  
Pisemne zgłoszenie o udziale w licytacji stanowi jednocześnie oświadczenie o 
zapoznaniu się (i akceptacją) z regulaminem przetargu, wzorem umowy, stanem 
technicznym pojazdu oraz upoważnia do wstępu na salę licytacji. 
Zgłoszenia przesłane faksem lub mailem należy potwierdzić dostarczając oryginał 
zgłoszenia komisji, najpóźniej w dniu przetargu przed rozpoczęciem licytacji.  
Uwaga: uczestnicy, którzy nie złożą oryginału zgłoszenia nie zostaną dopuszczeni do licytacji. 

Do zgłoszenia należy dołączyć następujące dokumenty: 

 aktualny odpis z właściwego rejestru ( KRS, ewidencja o działalności gospodarczej 
lub inne), wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu licytacji – 
dotyczy firm, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 

mailto:s.jastrzebski@kpts.com.pl


 pełnomocnictwo, w przypadku uczestnictwa w licytacji pełnomocnika 

 dokument  potwierdzający wpłatę wadium 
2. Uczestnik licytacji, który uzyskał przybicie zobowiązany jest podpisać protokół z 

postępowania. 
VI. 

Wadium 
1. Wadium wnosi się wyłącznie w pieniądzu.  
2. Wadium, w wysokości 10% ceny wywoławczej, dla każdego pojazdu z osobna, należy 

wpłacić przelewem na konto: 71 1090 1069 0000 0000 0701 3971, w terminie do dnia 
16.06.2014r. do godz. 15.00. W dokumencie potwierdzającym wpłatę wadium musi być 
podany numer pojazdu, którego wadium dotyczy. 

3. Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałe wadia 
zostaną zwrócone uczestnikom w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia licytacji. 

4. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy licytant, który wygrał przetarg, uchyli się 
od zawarcia umowy sprzedaży. 

5. W przypadku unieważnienia postępowania, wadium zwraca się niezwłocznie wszystkim 
uczestnikom postępowania. 

VII. 
Postąpienie 

Wysokość postąpienia wynosi 1% ceny wywoławczej określonego pojazdu w zaokrągleniu 
do pełnych 100,00 zł „w górę”. 

VIII. 
Termin zawarcia umowy 

Zawarcie umowy sprzedaży przedmiotu licytacji, z wybranym uczestnikiem, nastąpi w 
terminie nie dłuższym jak 7 dni od dnia licytacji. 
 

IX. 
Postanowienia końcowe 

1. Przystąpienie jednego licytanta wystarcza do przeprowadzenia aukcji, pod warunkiem, że 
zgłosi on minimum jedno postąpienie ponad cenę wywoławczą.  

2. W licytacji mogą brać udział osoby fizyczne, prawne i inne jednostki organizacyjne. 
3. Uczestnik licytacji może działać przez pełnomocnika. W takim przypadku powinien 

przedstawić oryginał pełnomocnictwa. 
4. Osoby fizyczne, osoby prawne, przedsiębiorcy lub ich przedstawiciele i inni, przystępujący 

do przetargu, winny legitymować się dowodem osobistym. 
5. Wymienione w zestawieniu pojazdy mają zawartą umowę odpowiedzialności cywilnej 

posiadacza pojazdu na okres do końca marca 2015r. – opłacona I rata. 
6. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo wycofania określonego pojazdu (pojazdów) 

z przetargu, zamknięcia przetargu bez wybrania jakiejkolwiek z ofert, prawo do 
odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia, bez podania przyczyn. Z tego tytułu 
uczestnikom przetargu nie przysługują żadne roszczenia odszkodowawcze. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Włocławek, dnia 03.06.2014r. 
 
Załączniki: 
1. Załącznik nr 1 – zgłoszenie udziału / oświadczenie 
2. Załącznik nr 2 – umowa (wzór) 

 
 
 



Załącznik nr 1 
 
 

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU / OŚWIADCZENIE 
w II przetargu ustnym prowadzonym w trybie aukcji (licytacji) na sprzedaż pojazdów 

 
Uwaga: dla każdego pojazdu należy wypełnić oddzielny formularz zgłoszeniowy 

 
I. Zgłaszający: 
1. Osoba fizyczna* 

Imię i nazwisko …………………………………………………………………………………….. 
Adres: …....………………………………………………………………………………………….. 

/ulica nr, kod, miejscowość/ 

Dane do kontaktu:  
tel.: ………………….., faks: ……………………, adres e-mail: …….……..…………………… 

2. Osoba prawna/firma/inna jednostka organizacyjna* 
Nazwa: ………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………... 
Adres siedziby: ……………………………………………………………………………………... 

/ulica nr, kod, miejscowość/ 

NIP: ……………………………………………. REGON: ……………………………….……….. 
Dane do kontaktu: 
tel.: ………………….., faks: ……………………, adres e-mail: …….……..…………………… 
 * wypełnić właściwe 

 
II. Imię i nazwisko licytanta (pełnomocnika): …………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………..  
 

III. Dane dotyczące przedmiotu licytacji: 
1/ pojazd nr ………………    (podać numer z zestawienia)           

2/ marka i typ: …………………………………………. 
3/ nr rejestracyjny: ……………………………………. 
 

IV. Informacja dotycząca wadium: 
Wadium w wysokości …........................... słownie: ……………………….............................. 
zostało przelane na konto nr 71 1090 1069 0000 0000 0701 3971 w dniu …………………. 

 
 

Oświadczenie 
Niniejszym oświadczam, że zapoznałem się z warunkami II przetargu ustnego (licytacji) na 
sprzedaż pojazdu /podanego powyżej w zgłoszeniu/ i wzorem umowy i nie wnoszę do nich 
zastrzeżeń. 
Osobiście zapoznałem się ze stanem prawnym i technicznym pojazdu, który jest 
przedmiotem mojego zainteresowania i nie wnoszę zastrzeżeń*.  
lub 
Zrezygnowałem z oględzin pojazdu i w konsekwencji nie wnoszę żadnych uwag co do stanu 
prawnego i technicznego pojazdu*. 
* niepotrzebne skreślić 

 
 

 
……………………………, dnia ……………..                                         ………………………………………………….. 
  /miejscowość/                            /data/                                                           /podpisy osób upoważnionych/ 

 
 
 
Do zgłoszenia należy dołączyć następujące dokumenty: 
-  aktualny odpis z właściwego rejestru ( KRS, ewidencja o działalności gospodarczej lub inne) – dotyczy firm, 

osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 
-  pełnomocnictwo, w przypadku uczestnictwa w licytacji pełnomocnika  
 - dokument potwierdzający wpłatę wadium 

 



Załącznik nr 2 
 

UMOWA SPRZEDAŻY 
/wzór/ 

 
zawarta w dniu ………..2014r. w Brodnicy pomiędzy: 
Kujawsko-Pomorskim Transportem Samochodowym Spółka Akcyjna z siedzibą          
we Włocławku przy ul. Wienieckiej 39, wpisaną dnia 13.04.2012r. do rejestru 
przedsiębiorców Sądu Rejonowego w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego, pod nr KRS 0000417604,  o numerze identyfikacji podatkowej                         
NIP 888 311 58 16, zwanym w dalszej części umowy “Sprzedającym”, reprezentowanym 
przez Zarząd Spółki:  
 ……………….   – ………… 
a 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
zwanym w dalszej części umowy „Kupującym”, reprezentowanym przez: 
              …………….. - ……………. 
 
o następującej treści: 
 

§ 1 
1. Zgodnie z wynikiem przeprowadzonego II przetargu ustnego (licytacji) na sprzedaż 

ciągnika siodłowego / naczepy ciężarowej *, Sprzedający będący właścicielem pojazdu 
oświadcza, że sprzedaje, a Kupujący nabywa pojazd: 
marka: …………………..………., typ: …………………………., rok produkcji: ………….….., 
nr rej.: ……………......, nr VIN: ……………………………………, przebieg: ………………… 

2. Sprzedający oświadcza, że pojazd jest wolny od wad prawnych, nie jest obciążony 
prawami osób trzecich oraz nie toczy się żadne postępowanie egzekucyjne, którego 
przedmiotem jest ten pojazd, ani nie stanowi on przedmiotu zabezpieczenia. 

3. Wraz z pojazdem Sprzedający wydaje Kupującemu …………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………... 

 
§ 2 

1. Kupujący oświadcza, że zapoznał się ze stanem technicznym nabywanego pojazdu 
opisanego w § 1 i nie wnosi do niego zastrzeżeń. 
lub 
Kupujący oświadcza, że zrezygnował z oględzin pojazdu i jednocześnie nie wnosi 
żadnych uwag co do stanu technicznego pojazdu*. 

2. Kupujący oświadcza, że sprawdził oznaczenie numerów pojazdu z numerami w dowodzie 
rejestracyjnym. 

3. Odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi jest całkowicie wyłączona.  
 

§ 3 
1. Na podstawie wyników II przetargu (licytacji) na sprzedaż pojazdu Strony ustaliły cenę za 

sprzedany pojazd, opisany w § 1, na kwotę: 
1/ cena nabycia z licytacji (bez podatku VAT)             ……………………… zł 
2/ podatek VAT                                                            ……………………… zł 
3/ cena nabycia z licytacji (łącznie z podatkiem VAT) ……………………… zł 

Słownie zł z podatkiem VAT: ………………………………………………………………….. 
2. Na poczet ceny nabycia zaliczona zostaje kwota wadium w wysokości …………………. zł . 
3. Podpisanie umowy sprzedaży może nastąpić wyłącznie po wpłaceniu pełnej kwoty ceny 

nabycia. 
4. Kupujący oświadcza, iż kwotę ……………., stanowiącą różnicę pomiędzy końcową ceną 

nabycia (z podatkiem VAT) a wadium, wpłacił Sprzedającemu w dniu …………….., a 
Sprzedający potwierdza otrzymanie wymienionej kwoty. 

5. Wydanie przedmiotu sprzedaży – pojazdu, następuje z chwilą podpisania umowy przez 
Strony.  

 



§ 4 
Z chwilą podpisania umowy na Kupującego przechodzą wszelkie prawa i obowiązki 
związane z przedmiotem umowy. 

§ 5 
Wszelkie koszty związane z realizacją umowy obciążają Kupującego. 
 

 § 6 
Wszelkie zmiany do umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§ 7 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają obowiązujące w tym 
zakresie przepisy Kodeksu cywilnego. 

§ 8 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla 
każdej ze Stron. 
 
 
 
        KUPUJĄCY:                                                                          SPRZEDAJĄCY:  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
* właściwy wpis zostanie wprowadzony do umowy po licytacji  

 
 

 
 
 


