Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 281/2021/P
Prezydenta Miasta Pabianic
z dnia 10 listopada 2021 r.

OGŁOSZENIE O AUKCJI
na sprzedaż autobusu
Prezydent Miasta Pabianic podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24 listopada 2021 r.
o godz. 12.00 odbędzie się publiczny przetarg ustny (licytacja) na sprzedaż autobusu marki
ISUZU TURQUOISE.
1.

Nazwa i siedziba sprzedającego: MIASTO PABIANICE - Urząd Miejski w Pabianicach,
ul. Zamkowa 16, 95-200 Pabianice, tel. 42 22 54 661, e-mail: poczta@um.pabianice.pl,
www.um.pabianice.pl

2.

Przedmiot przetargu: Autobus marki ISUZU TURQUOISE o numerze rejestracyjnym
EPA HE44, o następujących danych technicznych:
1) rok produkcji: 2006;
2) nr identyfikacyjny (VIN): NNAMMZ7LE02000641;
3) pojemność/moc silnika: 5193 ccm / 130 kW;
4) liczba miejsc siedzących / stojących: 30/12;
5) przebieg: 519 084 km;
Pojazd przeznaczony do sprzedaży nie posiada aktualnego badania technicznego.

3.

Tryb przetargu: Przetarg ustny (licytacja).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 1 950,00 zł
(słownie złotych: tysiąc dziewięćset pięćdziesiąt 00/100). Wadium należy wpłacić na
rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Pabianicach 47 1560 0013 2473 5210 8000 0006
w terminie do dnia 22 listopada 2021 r. z podaniem tytułu wpłaty „WADIUM – autobus
ISUZU” Dowód wpłaty wadium należy okazać komisji przetargowej przy przystąpieniem
do przetargu.

4.

Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu: Licytacja odbędzie się w dniu 24 listopada
2021 r. o godz. 12.00, w sali konferencyjnej – pokój 21 II p. w Urzędzie Miejskim w
Pabianicach, ul. Zamkowa 16.

5.

Miejsce i termin, w którym można obejrzeć przedmiot przetargu: Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji, ul. gen. Stefana „Grota” Roweckiego 3. Pojazd będzie udostępniany
zainteresowanym w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 15.00, po
uprzednim powiadomieniu telefonicznym. Osoba do kontaktu: Marzena Otomańska, tel.
42 22 54 661.

6.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania
przyczyny.

7.

Informacje dodatkowe:
1) cena wywoławcza wynosi netto 19 500,00 zł (słownie złotych: dziewiętnaście tysięcy
pięćset 00/100);
2) cena nabycia zostanie powiększona o należny podatek VAT w wysokości 23%;
3) kwotę postąpienia ustala się na nie niższą niż 195,00 zł;
4) data podpisania umowy kupna-sprzedaży zostanie wyznaczona niezwłocznie po
pozytywnym zakończeniu przetargu.

5) Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia pojazdu, powiększoną o należny
podatek VAT w wysokości 23% i pomniejszoną o wartość wpłaconego wadium przed
podpisaniem umowy kupna-sprzedaży pod rygorem utraty wadium.
6) wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy
kupna-sprzedaży, najpóźniej w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.

Prezydent Miasta Pabianic
Grzegorz Mackiewicz

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 281/2021/P
Prezydenta Miasta Pabianic
z dnia 10 listopada 2021 r.

REGULAMIN
publicznego przetargu ustnego (licytacji) na sprzedaż autobusu
§ 1.
Organizatorem publicznego przetargu ustnego (licytacji), zwanego dalej „przetargiem” jest
Prezydent Miasta Pabianic.
§ 2.
1.

Przetarg na sprzedaż pojazdu ma formę publicznego przetargu ustnego (licytacji).

2.

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż pojazdu – autobusu marki ISUZU TURQUOISE o
numerze rejestracyjnym EPA HE44, o następujących danych technicznych: rok produkcji:
2006; nr identyfikacyjny (VIN): NNAMMZ7LE02000641; pojemność/moc silnika: 5193
ccm / 130 kW; liczba miejsc siedzących / stojących: 30/12; przebieg: 519 084 km.

3.

Pojazd przeznaczony do sprzedaży nie posiada aktualnego badania technicznego.

4.

Pojazd objęty jest umową obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów
mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem posiadanego pojazdu. Wzór
wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu przez Nabywcę stanowi
załącznik nr 2 do Regulaminu.
§ 3.

1.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 1 950,00 zł
(słownie złotych: tysiąc dziewięćset pięćdziesiąt 00/100). Wadium należy wpłacić na
rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Pabianicach 47 1560 0013 2473 5210 8000 0006
w terminie do dnia 22 listopada 2021 r. Dowód wpłaty wadium należy okazać Komisji
Przetargowej przy przystąpieniem do przetargu. Za datę wniesienia wadium uważa się datę
wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Pabianicach.

2.

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu.

3.

Wadium złożone przez oferentów, którzy nie wygrali przetargu, zostanie im zwrócone na
wskazany rachunek bankowy nie później niż w terminie 3 dni roboczych od daty przetargu,
przy czym zwrot wadium nie powoduje naliczenia odsetek od zdeponowanej kwoty.

4.

Wadium złożone przez Nabywcę zalicza się na poczet ceny zakupu.

5.

Wadium przepada na rzecz Sprzedającego jeżeli uczestnik, który przetarg wygrał, uchyli się
od zawarcia umowy kupna-sprzedaży pojazdu.
§ 4.

Do przetargu dopuszczone zostaną wszystkie osoby/podmioty, które spełnią łącznie niżej
wskazane warunki:

1) wpłacą wadium w wyżej określonym terminie, a w dniu przetargu, przed jego
rozpoczęciem okażą oryginał dowodu wpłaty wadium lub jego czytelną kserokopię
organizatorowi aukcji;
2) złożą pisemne oświadczenie, że zapoznali się ze stanem faktycznym i prawnym pojazdu
oraz warunkami przetargu i przyjmują je bez zastrzeżeń albo pisemne oświadczenie, że
zapoznali się warunkami przetargu, przyjmują je bez zastrzeżeń oraz ponoszą pełną
odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin pojazdu będącego
przedmiotem przetargu; wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu;
3) osoby fizyczne oraz reprezentanci osób prawnych lub innych podmiotów wylegitymują
się ważnym dowodem tożsamości;
4) reprezentanci osób prawnych lub innych podmiotów przystępujący do przetargu – okażą
dokument potwierdzający prawo do reprezentowania (aktualny odpis z Krajowego
Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do CEIDG – wydane nie później niż 3
miesiące przed datą przetargu, w przypadku kopii – powinny być potwierdzone za
zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania uczestnika
przetargu – zgodnie z zasadą reprezentacji).
§ 5.
Przetarg przeprowadza Komisja Przetargowa złożona z trzech osób, z których jedna pełni
funkcję przewodniczącego.
§ 6.
1.

Przewodniczący Komisji Przetargowej otwiera przetarg w drodze publicznej licytacji
zaznaczając, że jest to przetarg I i podaje do wiadomości uczestników:
1) przedmiot przetargu;
2) cenę wywoławczą;
3) wysokość wadium;
4) minimalne postąpienie w wysokości 195,00 zł;
5) termin uiszczenia ceny nabycia;
6) zmiany w stanie faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu, które zaszły po
ogłoszeniu przetargu.

2.

Przewodniczący Komisji Przetargowej sprawdza dowody wpłaty wadium osób, które
stawiły się celem wzięcia udziału w przetargu. Po wykonaniu wymienionych czynnościach
odczytuje listę osób uprawnionych do uczestnictwa w przetargu.
§ 7.

1.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli choć jeden z uczestników
zaoferuje cenę wyższą niż cena wywoławcza.

2.

Licytacja rozpoczyna się od podania ceny wywoławczej pojazdu przeznaczonego do
sprzedaży.

3.

Przewodniczący Komisji Przetargowej objaśni zasady zgłaszania ofert i uprzedzi, że po
trzecim obwieszczeniu, najwyższej ceny dalsze postąpienia nie będą przyjęte, obwieszcza tę
cenę, zamyka przetarg i udziela przybicia oferentowi, który zaoferował najwyższą cenę.

4.

Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia (powiększoną o należny podatek VAT)
niezwłocznie po wygraniu przetargu, w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od
zamknięcia przetargu.

5.

Wydanie przedmiotu przetargu nastąpi niezwłocznie po wpłaceniu ceny nabycia oraz
podpisaniu umowy, najpóźniej w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.

§ 8.
1.

Komisja Przetargowa sporządza z przebiegu przetargu protokół, który powinien zawierać:
1) określenie miejsca i czasu oraz rodzaj przetargu;
2) imiona i nazwiska osób prowadzących przetarg;
3) wysokość ceny wywoławczej;
4) najwyższą cenę oferowaną za przedmiot przetargu;
5) imię i nazwisko i miejsce zamieszkania nabywcy lub jego siedzibę;
6) wysokość ceny nabycia i oznaczenie kwoty, jaką nabywca uiści na poczet przetargu;
7) wnioski i oświadczenia osób obecnych w czasie prowadzonego przetargu;
8) wzmiankę o odczytaniu protokołu.

2.

Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisuje przewodniczący i członkowie Komisji
Przetargowej.
§ 9.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu lub jego odwołanie bez
podania przyczyny.

Prezydent Miasta Pabianic
Grzegorz Mackiewicz

Załącznik nr 1
do Regulaminu przetargu

Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC

…………………….., dnia ………………….

DANE NABYWCY

DANE ZBYWCY

Imię i nazwisko/nazwa: ………………………….
……………………………………………………..
Adres: ……………………………………………..
……………………………………………………..
……………………………………………………..
Umowa kupna-sprzedaży/faktura/protokół
przekazania* z dnia ………………………

Nazwa: Miasto Pabianice
Urząd Miejski w Pabianicach
Adres: 95-200 Pabianice,
ul. Zamkowa 16
Nr polisy: …………………………..
Okres ubezpieczenia: ………………

Uwaga! Prosimy umowę wypowiadać w terminie 7 dni od dnia zakupu pojazdu.

WYPOWIEDZENIE UMOWY UBEZPIECZENIA OC
POSIADACZA POJAZDU PRZEZ NABYWCĘ
Niniejszym oświadczam, iż w oparciu o art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o
ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim
Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 854), wypowiadam z
dniem ……………………….. umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dotyczącej
pojazdu marki ISUZU TURQUOISE o numerze rejestracyjnym EPA HE44.
Jednocześnie informuję, iż po dniu nabycia pojazdu nie została wyrządzona szkoda tym
pojazdem.

Pabianice, dnia …………………………

*niepotrzebne skreślić

............................................
podpis Nabywcy

Załącznik nr 2
do Regulaminu przetargu
Imię i nazwisko / nazwa firmy:
………………………………………………………………
Adres zamieszkania / siedziba firmy:
………………………………………………………………
Nr telefonu:
………………………………..

OŚWIADCZENIE
złożone przez oferenta przystępującego do aukcji na sprzedaż pojazdu
Ja niżej podpisany oświadczam, że:
•

zapoznałem się ze stanem faktycznym i prawnym - autobus marki ISUZU TURQUOISE,
nr identyfikacyjny VIN: NNAMMZ7LE02000641, rok produkcji 2006, pojemność
silnika 5193 cm3, przebieg 519 084 km oraz warunkami aukcji i przyjmuję je bez
zastrzeżeń*;

•

zapoznałem się warunkami aukcji na sprzedaż autobus marki ISUZU TURQUOISE, nr
identyfikacyjny VIN: NNAMMZ7LE02000641, rok produkcji 2006, pojemność silnika
5193 cm3, przebieg 519 084 km, przyjmuję je bez zastrzeżeń oraz ponoszę pełną
odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin samochodu będącego
przedmiotem aukcji*;

Pabianice, ……………………. 2021 r.

* niepotrzebne skreślić

……………………………………………..
Podpis oferenta

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 281/2021/P
Prezydenta Miasta Pabianic
z dnia 10 listopada 2021 r.

UMOWA KUPNA-SPRZEDAŻY
zawarta w dniu …………… 2021 r. w Pabianicach pomiędzy Miastem Pabianice w imieniu
którego działa:
Grzegorz Mackiewicz – Prezydent Miasta Pabianic
zwanym dalej „Sprzedającym” a
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
zwanym w treści umowy „Kupującym”.
§ 1.
Przedmiotem umowy jest sprzedaż pojazdu:
1) rodzaj/marka/model/typ: autobus marki ISUZU TURQUOISE;
2) rok produkcji 2006;
3) nr identyfikacyjny VIN: NNAMMZ7LE02000641;
4) pojemność/moc silnika: 5193 ccm / 130 kW;
5) nr rejestracyjny: EPA HE44.
§ 2.
Sprzedający oświadcza, że pojazd będący przedmiotem umowy stanowi jego wyłączną własność,
jest wolny od wad prawnych oraz praw osób trzecich i nie toczy się żadne postępowanie, którego
przedmiotem jest ten pojazd oraz nie stanowi on również przedmiotu zabezpieczenia.
§ 3.
Strony ustaliły wartość przedmiotu umowy w drodze przetargu na kwotę brutto:
............................ złotych, (słownie złotych: ...................................................................................).
§ 4.
Sprzedający przenosi na rzecz Kupującego własność pojazdu określonego w § 1 niniejszej
umowy na kwotę określoną w § 3 niniejszej umowy, której otrzymanie sprzedający kwituje.
Kupujący kwituje jednocześnie odbiór pojazdu.
§ 5.
Sprzedający oświadcza, że pojazd nie ma ukrytych wad technicznych, a Kupujący potwierdza
znajomość stanu technicznego pojazdu.
§ 6.
Strony ustaliły, że wszelkiego rodzaju koszty transakcji wynikające z realizacji ustaleń niniejszej
umowy oraz koszty opłaty skarbowej ponosi Kupujący.

§ 7.
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają obowiązujące w tym
zakresie przepisy Kodeksu cywilnego.
§ 8.
Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
§ 9.
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2 egz. otrzymuje
Sprzedający i 1 egz. Kupujący.
SPRZEDAJĄCY

KUPUJĄCY

