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         Kamieńsk, dn. 05.11.2019 r. 

 

Numer sprawy: ZB.3631.2.2019 

 

 

OGŁOSZENIE  

O PRZETARGU USTNYM – LICYTACJI SPRZEDAŻY 

UŻYWANYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU 

RUCHOMEGO 
 

Na podstawie Regulaminu gospodarowania składnikami majątku ruchomego 

stanowiącego mienie Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kamieńsku 

przyjętego Zarządzeniem Nr SK.021.7.2015 PO Dyrektora Samorządowego Zakładu 

Gospodarki  Komunalnej w Kamieńsku z dnia 10.06.2015r. PO Dyrektor ogłasza 

przetarg ustny-licytację sprzedaży używanych składników majątku ruchomego 

 

1. Nazwa i siedziba sprzedającego oraz osoba do kontaktów : 

Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Kamieńsku, 97-360 Kamieńsk ul. 

Wieluńska 50.  

Osoba do kontaktów: Bożena Próchnicka. 

 

2. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu: 

Siedziba SZGK w Kamieńsku tj. 97-360 Kamieńsk ul. Wieluńska 50, parter-pokój nr 2. 

Otwarcie przetargu ustnego-licytacji sprzedaży nastąpi w dniu 20.11.2019 r. o godz. 9 
30

 

przez komisję powołaną Zarządzeniem PO Dyrektora SZGK w Kamieńsku. 

      

3. Miejsce i termin, w którym można oglądać sprzedawane składniki majątku 

ruchomego: 

Składniki majątku ruchomego można oglądać w siedzibie sprzedającego: 97-360 Kamieńsk 

ul. Wieluńska 50 (plac oraz budynki gospodarcze), po wcześniejszym uzgodnieniu pod 

numerem telefonu (44) 6817-136, 665-700-695 w dni robocze w terminie od: 05.11.2019r. do 

19.11.2019 r. w godzinach 7 
00

 do 15 
00

 i  20.11.2019 r. w godzinach 7 
00

 do  9 
00  

.
       

 

 

4. Dane dotyczące sprzedawanych składników majątku ruchomego:  

 

1) Używana zabudowa typu „śmieciarka” od samochodu ciężarowego na podwoziu marki 

DAF SM-200/18 o specyfikacji technicznej: 

- typ : WUKO SM 200-18 

- numer fabryczny: 091223 

- dopuszczalna masa całkowita: 18 000 kg 

- rok produkcji: 2009 

- silnik spalinowy: nie dotyczy 

- numer inwentarzowy: XII/1/09 

Brak możliwości sprawdzenia poprawności działania podzespołów zabudowy. 

Przedmiotowa zabudowa po zamontowaniu jej na podwoziu samochodu ciężarowego 

umożliwia prowadzenie działalności typu „wywóz nieczystości stałych”. 

 

Zdjęcia: 
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2). Używana zagęszczarka gruntu płytowa o specyfikacji technicznej: 

- numer inwentarzowy: XII/5/05 

- data produkcji: brak danych  

- lata produkcji: 2002-2009 

- data zakupu: 30 grudzień 2005 r.  

- urządzenie: zagęszczarka gruntu o napędzie spalinowym 

- typ: WACKER DPU 6055 

- numer fabryczny maszyny: nie znany 

- numer fabryczny silnika spalinowego: 771189021939 

- obroty nominalne silnika: 2850 obr./ min. 

- masa własna katalogowa: 456 kg 

- sposób uruchomienia: elektryczny lub korbowy 

- otarcia i uszkodzenia obudowy 

- korozja na elementach stalowych 

- wyeksploatowane urządzenie  

-  dłuższy okres na postoju  

Zdjęcia: 
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3). Używana zagęszczarka gruntu płytowa  o specyfikacji technicznej: 

- numer inwentarzowy: IX/2/04 

- data produkcji: brak danych 

- lata produkcji: 2002-2009  

- data zakupu: 14 wrzesień 2004 r. 

- urządzenie: zagęszczarka gruntu płytowa o napędzie spalinowym 

- typ: WACKER DPU 4045 H 

- numer fabryczny maszyny: 728032623 

- numer fabryczny silnika spalinowego: brak danych 

- obroty nominalne silnika: 2850 obr./ min. 
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- masa własna katalogowa: 382 kg 

- sposób uruchomienia: elektryczny lub korbowy 

- otarcia i uszkodzenia obudowy 

-  korozja na elementach stalowych 

- wyeksploatowane urządzenie  

-  dłuższy okres na postoju  

Zdjęcia: 

 
 

 

4). Używana zagęszczarka gruntu stopowa o specyfikacji technicznej: 

- numer inwentarzowy: IX/3/04 

- rok produkcji: 1997 

- data zakupu: 14 wrzesień 2004 r. 

- urządzenie: zagęszczarka gruntu stopowa o napędzie spalinowym 

- typ: BOMAG BT 68 

- numer fabryczny maszyny: 101540152148 

- numer fabryczny silnika spalinowego: brak danych 
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- moc nominalna silnika: 2,2 kW 

- masa własna katalogowa: 73 kg  

- sposób uruchomienia: korbowy 

- otarcia i uszkodzenia obudowy 

-  korozja na elementach stalowych 

- wyeksploatowane urządzenie  

- dłuższy okres na postoju  

Zdjęcia: 

 
 

 

Uwaga: Uczestnik przetargu może przystąpić do licytacji jednego lub więcej wybranych 

przez siebie składników majątku wskazanych powyżej. Uczestnik przetargu jest 

zobowiązany do wniesienia wadium w odniesieniu do każdego ze składnika, którego 

nabyciem jest zainteresowany, w kwotach podanych w pkt. 6 Ogłoszenia.  

 

 Uwaga: Żaden z wymienionych w pkt. 4  ppkt. 1) do 4) składników majątku ruchomego 

nie został zważony, wymienione w pkt. 4 ppkt. 2) do 4) masy to masy własne katalogowe 

opisane przez rzeczoznawcę. 
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5. Cena wywoławcza używanych składników majątku ruchomego wynosi odpowiednio:  

1)  Używana zabudowa typu „śmieciarka” od samochodu ciężarowego na podwoziu marki 

DAF SM-200/18 - cena wywoławcza wynosi 30.750,00 zł. wartość brutto (w tym 23% 

VAT). 
2) Używana zagęszczarka gruntu  płytowa (XII/5/05) cena wywoławcza  wynosi  3.501,23 zł. 

wartość brutto (w tym 23%Vat). 

3) Używana zagęszczarka gruntu płytowa (IX/2/04) cena wywoławcza wynosi  2.693,25 zł.   

wartość brutto (w tym 23%Vat). 

4) Używana zagęszczarka gruntu stopowa (IX/3/04) cena wywoławcza wynosi  1.077,30 zł.  

wartość brutto (w tym 23%). 

 

Podczas licytacji uczestnicy przetargu zgłaszają postąpienia. Zgodnie z regulaminem 

gospodarowania składnikami majątku ruchomego stanowiącego mienie SZGK w 

Kamieńsku postąpienie nie może wynosić mniej niż jeden procent ceny wywoławczej i 

więcej niż wysokość wadium. Wysokość postąpienia ustala przewodniczący komisji 

przetargowej przed rozpoczęciem licytacji.  
 Zaoferowana cena przestaje wiązać uczestnika przetargu, gdy inny uczestnik przetargu 

zaoferował cenę wyższą. Po ustaniu postąpień prowadzący  przetarg, uprzedzając obecnych, po 

trzecim ogłoszeniu zamyka przetarg i udziela przybicia licytantowi, który zaoferował 

najwyższą cenę. 

 

6. Wysokość wadium oraz miejsce jego wniesienia: 

1) Warunkiem przystąpienia do przetargu-licytacji jest wniesienie wadium. 

2) Wadium należy wnieść wyłącznie w pieniądzu PLN. 

3) Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji 

przetargowej przed otwarciem przetargu ustnego-licytacji sprzedaży.  

4) Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu, zamknięciu lub unieważnieniu przetargu, z 

zastrzeżeniem ppkt. 5, nie później jednak niż w terminie 7 dni od tego dnia.  

5) Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet 

ceny nabycia ruchomości.  

6)  Jeżeli uczestnik przetargu, który przetarg wygrał nie przystąpi do zawarcia umowy i nie 

uiści w wyznaczonym przez organizatora przetargu terminie w całości ceny nabycia 

ruchomości, organizator przetargu może odstąpić od umowy, a wpłacone wadium nie podlega 

zwrotowi. 

7) Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy: 

a) żaden z uczestników licytacji sprzedaży nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej, 

b) uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy. 

8) Wadium należy wpłacić w kasie SZGK w Kamieńsku (do kwoty równowartości 

2.000,00 zł.) lub przelewem (powyżej równowartości 2.000,00 zł.) na rachunek bankowy 

95 89730003 0110 0905 4159 0001 do dnia 20.11.2019r. do godz. 8 
30

 . W przypadku 

wniesienia wadium przelewem kwota wadium musi zostać uznana na rachunku 

bankowym SZGK w Kamieńsku do dnia 20.11.2019r. do godz. 8 
30

. 

9) Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej brutto dla poszczególnych składników majątku 

ruchomego tj.: 

a)  używana zabudowa typu „śmieciarka” od samochodu ciężarowego na podwoziu marki 

DAF SM-200/18 - wadium wynosi 3.075,00 zł. wartość brutto. 

b) używana zagęszczarka gruntu płytowa (XII/5/05) - wadium wynosi 350,12 zł. wartość 

brutto. 

c) używana zagęszczarka gruntu płytowa (IX/2/04)  -  wadium wynosi  269,33 zł. wartość 

brutto. 

d) używana zagęszczarka gruntu stopowa (IX/3/04) -  wadium wynosi  107,73 zł. wartość 

brutto. 

 

7.  Zastrzeżenie 
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Organizatorowi przetargu przysługuje prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny. 

Nabywca zobowiązany jest do podpisania umowy sprzedaży i zapłacenia ceny nabycia w 

wyznaczonym przez organizatora przetargu terminie. 

Jeżeli uczestnik przetargu, który przetarg wygrał nie przystąpi do zawarcia umowy i nie uiści 

w wyznaczonym przez organizatora przetargu terminie w całości ceny nabycia ruchomości, 

jednostka - organizator przetargu może odstąpić od umowy, a wpłacone wadium nie podlega 

zwrotowi. 

 

8.  Inne postanowienia 
Uczestnicy przetargu ustnego-licytacji sprzedaży mogą się zapoznać z Regulaminem  

gospodarowania składnikami majątku ruchomego stanowiącego mienie Samorządowego 

Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kamieńsku przyjętego Zarządzeniem Nr SK.021.7.2015 

PO Dyrektora Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kamieńsku z dnia 

10.06.2015r. w terminie od dnia ogłoszenia przetargu tj. 05.11.2019r. do dnia 20.11.2019r. 

do godz. 8 
30

 w dni robocze. 

Z chwilą przybicia następuje zawarcie umowy sprzedaży przedmiotu licytacji. 

Wpłacone wadium zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia. 

Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po udzieleniu mu przybicia 

bądź w terminie wyznaczonym przez prowadzącego licytację nie dłuższym niż w ciągu 7 dni. 

Cenę nabycia nabywca do kwoty 2.000,00 zł. wartości brutto może wpłacać w kasie 

SZGK w Kamieńsku, powyżej kwoty 2.000,00 zł. wartości brutto należy wpłacać na 

konto podane pkt. 6 ppkt. 8). 

W przypadku, gdy nabywca uchyli się od zawarcia umowy lub nie zapłaci ceny nabycia to 

utraci prawo wynikające z przybicia oraz utraci wartość wadium. 

 

9. Informacje dodatkowe: 

1. Realizując obowiązek informacyjny wynikający z treści art.13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) poniżej przedstawiamy niezbędne informacje w zakresie 

przetwarzania Państwa danych osobowych.  

2. Administratorem Państwa danych osobowych jest Samorządowy Zakład Gospodarki 

Komunalnej w Kamieńsku.   

3. W Samorządowym Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Kamieńsku  został 

wyznaczony Inspektor Ochrony Danych. 

4. Z Inspektorem Ochrony Danych możecie Państwo skontaktować się za pośrednictwem 

następującego kanału komunikacyjnego: 

a) wysyłając e-mail na adres: szgk.sekretariat@kamiensk.pl  

b) korzystając z niniejszego adresu korespondencyjnego: 97-360 Kamieńsk ul. 

Wieluńska 50. 

5. Administrator może przetwarzać Państwa dane osobowe w oparciu o następujące 

przesłanki legalności przetwarzania danych wynikające z Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO): 

a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w 

jednym lub większej liczbie określonych celów ( art.6 ust. 1 lit. a RODO); 

b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane 

dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem 

umowy (art.6 ust. 1 lit b RODO); 

c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

administratorze (art.6 ust. 1 lit c RODO); 

e) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym 

lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art.6 ust. 1 lit. e 

RODO) z zastrzeżeniem, iż wystarczy spełnienie jednej z powyższych przesłanek, by uznać 
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przetwarzanie danych osobowych za zgodne z prawem. Administrator przetwarza dane 

osobowe w oparciu o zasady przetwarzania danych osobowych określone w art. 5 RODO.  

6. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu: 

a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze,  

b) realizacji działalności prowadzonej przez Administratora,   

c) realizacji zawartych z Państwem umów.  

7. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 6, odbiorcami 

Państwa danych osobowych mogą być: 

a) właściwie upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy 

Administratora,  

b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem 

przetwarzają dane osobowe.  

8. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora przechowywane będą przez okres 

niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane,  a także zgodnie z okresem czasu 

przewidzianym w przepisach prawa powszechnie obowiązującego.   

9. Przysługuje Państwu prawo do: 

a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b) sprostowania (poprawiania) swoich danych; 

c) usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w 

celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania 

władzy publicznej; 

d) ograniczenia przetwarzania danych; 

e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 

f) przenoszenia danych;  

g) jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, 

przysługuje Państwu prawo do jej cofnięcia, bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

10. Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,  00 - 193 Warszawa).  

11. Niejednokrotnie, podanie przez Państwa danych osobowych będzie wymogiem 

ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy i będziecie Państwo zobowiązani 

do podania swoich danych osobowych. W przypadku niepodania przez Państwa swoich 

danych osobowych, wszelkie pisma i wnioski kierowane do Administratora pozostaną 

bezprzedmiotowe (z przyczyn formalnych nie zostaną rozpatrzone), a także nie będziemy 

mogli z Państwem podpisać stosownych umów o świadczenie usług.  

12. Państwa dane osobowe nie będą przez nas przetwarzane w sposób, który skutkowałby 

zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniem. Oznacza to, że nie 

wykorzystujemy systemów informatycznych, które gromadziłyby informacje na temat 

Państwa i jednocześnie samodzielnie, automatycznie, podejmowałyby decyzje, które mogłyby 

wywołać wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływać. 

13. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich i organizacji 

międzynarodowych jedynie na podstawie przepisów prawa krajowego, umów 

międzynarodowych i obowiązujących konwencji.  

14. W przypadku dodatkowych pytań, zapraszamy do kontaktu pod wskazanym adresem 

mailowym bądź pocztowym. Odpowiednie polityki ochrony danych wdrożone przez nas, 

będziemy poddawać regularnym i systematycznym przeglądom, jednocześnie dochowując 

należytej staranności w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych. 

 

 

 

 

 

 

 


