
REGULAMIN 
II przetargu ustnego (licytacji/aukcji) na sprzedaż ciągników siodłowych i naczep 

ciężarowych  
 

§ 1 
1. Regulamin przetargu, zwany dalej regulaminem, określa zasady uczestnictwa i przebiegu 

II przetargu zwanego dalej licytacją lub aukcją, na sprzedaż samochodów: ciągników 
siodłowych w liczbie 9 szt. i naczep ciężarowych w liczbie 10 szt. 

2. Zestawienie  pojazdów  przeznaczonych  do  sprzedaży  zostało zawarte w ogłoszeniu o 
przetargu. 

3. Dokumenty zawarte w regulaminie nie mogą być wykorzystywane do innych celów niż 
prowadzona licytacja.  

4. Postępowanie,  którego  dotyczy  niniejszy  dokument,   oznaczone   jest   znakiem: 
KPTS-S-1/II/SC/1/14/72. 

5. Wszelkie  informacje związane  z przedmiotem  licytacji  można uzyskać w dni robocze w 
godz. od 7.00 do 15.00 pod numerami telefonów: 564983241, wew. 329, kom. 785919880 
lub 785919981.  

6. 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 terminach podanych w ogłoszeniu.  

 
§ 2 

Właścicielem pojazdów, wymienionych w ogłoszeniu o przetargu, jest: 
Nazwa:    Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy Spółka Akcyjna  
Adres:     ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek 
NIP: 888 311 58 16,  REGON: 341 266 700,  Telefon: 54 230 90 20, Telefaks:  54 230 90 16,       
Adres e-mail: biurozarzadu@kpts.com.pl            Witryna WWW: www.bip.kpts.com.pl 
Konto bankowe: 71 1090 1069 0000 0000 0701 3971 
Godziny urzędowania: od 7:00 do 15.00 w dni robocze 
 

§ 3 
1. Ogłoszenie o licytacji zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie organizatora 

we Włocławku przy ul. Wienieckiej 39, w miejscu przeprowadzenia aukcji - w Brodnicy 
przy ul. Podgórnej 66a oraz opublikowane na stronie internetowej www.bip.kpts.com.pl      
i w Gazecie Pomorskiej. 

2. Ogłoszenie o przetargu zamieszcza się na co najmniej 14 dni przed datą planowanego 
przetargu (licytacji). 

3. W ogłoszeniu o przetargu podaje się: 
    1/ nazwę i siedzibę jednostki organizatora przetargu, 
    2/ miejsce i termin przeprowadzenia przetargu (licytacji), 
    3/ miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane pojazdy, 
    4/ rodzaj każdego pojazdu, jego markę i typ, rok produkcji, numer rejestracyjny, przebieg, 

numer VIN, 
    5/ wysokość wadium oraz formę, termin i miejsce jego wniesienia, 
    6/ cenę wywoławczą, 
    7/ wymagania, jakie powinien spełnić uczestnik licytacji, 
    8/ zastrzeżenie, że organizatorowi przetargu przysługuje 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, 

  9/ informacje dotyczące zwrotu wadium, zaliczenia na poczet ceny nabycia i jego utraty, 
  10/ termin zawarcia umowy sprzedaży. 

 
§ 4 

1. Przetarg na sprzedaż pojazdów ma formę publicznego przetargu ustnego (licytacji). 
2. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnego zgłoszenia o udziale w 

licytacji w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu oraz wpłacenie wadium 
wynoszącego 10% ceny wywoławczej w wysokości i terminie wskazanym w ogłoszeniu o 
przetargu. 

http://www.bip.kpts.com.pl/
http://www.bip.kpts.com.pl/


3. Pisemne zgłoszenie o udziale w licytacji należy dostarczyć do Organizatora przetargu -    
w sposób określony niniejszym regulaminem - do godz. 12.00 na dwa dni przed terminem 
planowanej licytacji. Dokładny termin i sposób przekazania zgłoszenia zostanie określony 
w ogłoszeniu. 

4. Pisemne zgłoszenie o udziale w licytacji stanowi jednocześnie oświadczenie o zapoznaniu 
się (i akceptacji): 
1/ z regulaminem przetargu,  
2/ z wzorem umowy,  
3/ ze stanem technicznym pojazdu, którego zgłoszenie dotyczy.  
Obowiązujący wzór zgłoszenia (oświadczenia) zostanie podany w załączniku do 
ogłoszenia o przetargu.  

5. Wraz ze zgłoszeniem o udziale w licytacji przedsiębiorcy zobowiązani są dostarczyć 
aktualny odpis z KRS-u albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej, a inne osoby prawne – aktualny odpis z właściwego rejestru, wystawiony 
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu licytacji oraz dokument 
potwierdzający wpłatę wadium. 

6. Zgłoszenie należy przesłać/przekazać: 
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 . 

  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. 

7. Wadium, w wysokości 10% ceny wywoławczej pojazdu, należy wpłacić przelewem - na 
konto podane w ogłoszeniu - w terminie na dwa dni przed datą planowanej licytacji (do 
godziny 15.00). Dokładny termin wnoszenia wadium, numer konta zostanie określony w 
ogłoszeniu.     

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

przedstawić oryginał pełnomocnictwa. 
10. Osoby fizyczne, osoby prawne, przedsiębiorcy lub ich przedstawiciele, przystępujący do 

przetargu, winny legitymować się dowodem osobistym. 
 

§ 5 
1. Pojazdy przeznaczone do sprzedaży będą licytowane każdy z osobna. 
2. Termin rozpoczęcia licytacji (data i godzina) zostanie podany w ogłoszeniu. 
3. Przetarg na sprzedaż pojazdów prowadzi komisja przetargowa. 
 

§ 6 
1. Licytację rozpoczyna prowadzący przetarg, podając do wiadomości przedmiot licytacji, 

jego cenę wywoławczą, wysokość postąpienia, termin zawarcia umowy, termin zapłaty 
ceny nabycia, informacje o ewentualnych zmianach w stanie faktycznym i prawnym 
przedmiotu licytacji, które zaszły po ogłoszeniu licytacji, nazwy (firmy) lub imiona               
i nazwiska licytantów, którzy wpłacili wadium i zostali dopuszczeni do licytacji.  
Powyższe informacje podaje się w odniesieniu do każdego licytowanego pojazdu              
z osobna. 

2. Postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej każdego pojazdu w zaokrągleniu „w górę” do 
pełnych 100,00 zł. 

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

4. Licytacja odbywa się poprzez podniesienie ręki i podanie ceny, za którą uczestnik licytacji 
chce nabyć jej przedmiot. 

5. Zaoferowana cena przestaje wiązać uczestnika licytacji, jeżeli inny uczestnik licytacji 
zaoferował cenę wyższą tj. cenę powiększoną o postąpienie.   

6. Po ustaniu postąpień prowadzący przetarg, uprzedzając licytantów, po trzecim ogłoszeniu 
zamyka licytację i udziela przybicia licytantowi, który zaoferował najwyższą cenę. 
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7. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po udzieleniu mu przybicia 
lub w terminie wyznaczonym przez prowadzącego aukcję, nie dłuższym niż 7 dni, licząc 
od dnia przybicia. 

§ 7 
Zawarcie umowy sprzedaży przedmiotu licytacji, z wybranym uczestnikiem, nastąpi              
w terminie 7 dni od dnia licytacji. Obowiązujący wzór umowy zostanie podany w załączniku 
do ogłoszenia o przetargu.  

§ 8 
1. Wadium wnosi się wyłącznie w pieniądzu.  
2. Wadium, w wysokości 10% ceny wywoławczej, należy wpłacić przelewem, dla każdego 

pojazdu z osobna, na konto: 71 1090 1069 0000 0000 0701 3971, w terminie wskazanym 
w ogłoszeniu o przetargu. 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. 

§ 9 
1. Wydanie pojazdu nabywcy nastąpi niezwłocznie po zapłacie całej należności na 

podstawie faktury VAT, z zastrzeżeniem ust. 2. 
2.  Wydanie zakupionych pojazdów w dniu przetargu nie jest możliwe. 
3. Organizator przetargu nie bierze odpowiedzialności za ewentualne zniszczenia, 

dewastacje, bądź kradzieże nabytych pojazdów – po upływie 7-dniowego okresu od dnia 
przeprowadzenia licytacji. 

4. Nabywca, który w terminie 7 dni od daty odbycia przetargu nie uiści pełnej ceny nabycia, 
traci wszelkie prawa wynikające z przybicia. 

5. Sprzedający nie udziela gwarancji/rękojmi na pojazd objęty przetargiem, ani nie 
odpowiada za jego wady ukryte. 

§ 10 
1. Z postępowania przetargowego komisja sporządza protokół, który zawiera następujące 

informacje: 
1/ miejsce i czas przetargu, 
2/ oznaczenie przedmiotu przetargu, 
3/ zestawienie otrzymanych zgłoszeń, 
4/ imiona i nazwiska oraz podpisy członków komisji przetargowej, 
5/ wysokość ceny wywoławczej, 
6/ wysokość ustalonego postąpienia, 
7/ najwyższą cenę zaoferowaną za przedmiot sprzedaży, 
8/ imię, nazwisko (firmę) i miejsce zamieszkania nabywcy lub jego siedzibę, 
9/ wysokość ceny nabycia i oznaczenie kwoty, jaką nabywca uiścił na poczet ceny, 
10/ wnioski i oświadczenia członków komisji przetargowej. 
11/ podpis licytanta oferującego najwyższą cenę 
 

§ 11 
1. 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 przysługują żadne roszczenia odszkodowawcze. 

2.   W licytacji  nie  mogą  brać  udziału  osoby  wchodzące w skład komisji oraz osoby, które 
pozostają z członkami komisji w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to 
wzbudzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności komisji przetargowej. 


