
 

REGULAMIN   PRZETARGU  PISEMNEGO NA 
 SPRZEDAŻ POJAZDU OSOBOWEGO (BUSA) MERCEDES  VITO 115 CDI 

ORAZ POJAZDÓW SANITARNYCH (KARETKI) - TRZY MERCEDES Y BENZ 313 
CDI , DWA VOLKSWAGENY LT-35  I  FIAT DUCATO 14 2.8 JTD 

 
Podstawę sporządzenia niniejszego regulaminu stanowi § 6 Uchwały Nr XX/467/12 Sejmiku 
Województwa Dolnośląskiego z dnia 09 lutego 2012r. w sprawie gospodarowania mieniem 
wojewódzkim. 

§1 
 
Organizatorem przetargu pisemnego, zwanego dalej przetargiem jest Specjalistyczny Szpital 
im. Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu przy ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych  
 

§2 
 
Do przetargu mogą przystąpić wszyscy Oferenci tj. osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki 
organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej zainteresowani kupnem następujących 
pojazdów; 
 

1. Mercedes Vito  115 CDI   nr. rej. DB 67064 
2. Mercedes Benz 313 CDI   nr. rej. DB 37205 
3. Mercedes Benz 313 CDI   nr. rej. DB 37203 
4. Mercedes Benz 313 CDI   nr. rej. DB 13990 
5. Volkswagen LT-35            nr. rej. DB 44932 
6. Volkswagen LT-35            nr. rej. DB 67062 
7. FIAT Ducato 14 2.8 JTD   nr. rej. DB 13702  

 
§3 

 
1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz 
wpłacenie wadium w terminie do dnia 25.04.2016 r. do godziny 10.00 i okazanie komisji 
przetargowej dowodu wpłaty przed otwarciem przetargu.  
2. Wadium na następujące pojazdy wynoszą w kwocie; 
 

1. Mercedes Vito  115 CDI   nr. rej. DB 67064 - wadium 330 zł. 
2. Mercedes Benz 313 CDI   nr. rej. DB 37205 - wadium 420 zł. 
3. Mercedes Benz 313 CDI   nr. rej. DB 37203 - wadium 440 zł. 
4. Mercedes Benz 313 CDI   nr. rej. DB 13990 - wadium 150 zł. 
5. Volkswagen LT-35            nr. rej. DB 44932 - wadium 450 zł. 
6. Volkswagen LT-35            nr. rej. DB 67062 - wadium 300 zł. 
7. FIAT Ducato 14 2.8 JTD   nr. rej. DB 13702 - wadium 100 zł. 



 
 wnosi się wyłącznie w pieniądzu. Wadium (oddzielne na każdy pojazd) należy uregulować 
przelewem na rachunek Organizatora przetargu:  Bank Zachodni WBK S.A. o/Wałbrzych 36 
1500 1764 1217 6005 2413 0000. Dla ustalenia, czy wadium zostało prawidłowo wniesione, 
liczy się data wpływu środków na rachunek bankowy Organizatora przetargu, nie zaś data 
dokonania przelewu przez Oferenta. Zaleca się umieszczenie dopisku: „Wadium dot. 
przetargu na sprzedaż samochodu’’… marka pojazdu ……………………… o nr. 
rej………………… .  
3. Wadium złożone przez Oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały 
odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub 
odrzucenia oferty.   
4. Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny zakupu. 
5. Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli uczestnik przetargu, który wygrał, uchyli 
się od zawarcia umowy sprzedaży.  
6. O niniejszym przetargu informuje się poprzez opublikowanie ogłoszenia o przetargu w 
prasie lokalnej „Tygodnik Wałbrzyski”, na stronie internetowej Zamawiającego: 
www.zdrowie.walbrzych.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Organizatora przetargu. 

§4 
 
1. Organizator dokonał wyceny sprzedawanego pojazdu w Stowarzyszeniu Inżynierów i 
Techników Komunikacji Rzeczypospolitej,  Sudecki Oddział w Wałbrzychu,  Zespół 
Rzeczoznawców. 
2. Specyfikację pojazdu przeznaczonego do sprzedaży 
 

I 
 

Dane identyfikacyjne  pojazdu: 
- marka, typ:  pojazd osobowy (bus) Mercedes Vito 115 CDI, 
- liczba miejsc – 8, 
- numer rejestracyjny: DB 67064 
- numer nadwozia/identyfikator VIN:  WDF63960313054214 
- pojemność  - 2148cm3 
- moc: 100,00 kW, 
- silnik rzędowy o zapłonie samoczynnym (diesel) 4-cylindrowy, 
- rok produkcji:  2004r. 
- przebieg: 595 906 km. 
- cena wywoławcza pojazdu: 11 000,00 zł ( słownie: jedenaście tysięcy zł). 
 

II 
 

Dane identyfikacyjne  pojazdu: 
- marka, typ:  pojazd sanitarny (karetka) Mercedes Benz 313 CDI, 
- liczba miejsc – 6, 
- numer rejestracyjny: DB 37205 



- numer nadwozia/identyfikator VIN:  WDB9036621R8464457 
- pojemność  - 2148cm3 
- moc: 95,00 kW, 
- silnik rzędowy o zapłonie samoczynnym (diesel) 4-cylindrowy, 
- rok produkcji:  2005r. 
- przebieg: 760 978 km. 
- cena wywoławcza pojazdu: 14 000,00 zł ( słownie: czternaści tysięcy zł). 
 

III 
 

Dane identyfikacyjne  pojazdu: 
- marka, typ:  pojazd sanitarny (karetka) Mercedes Benz 313 CDI, 
- liczba miejsc – 6, 
- numer rejestracyjny: DB 37203 
- numer nadwozia/identyfikator VIN:  WDB9036621R847719 
- pojemność  - 2148cm3 
- moc: 95,00 kW, 
- silnik rzędowy o zapłonie samoczynnym (diesel) 4-cylindrowy, 
- rok produkcji:  2005r. 
- przebieg: 426 325 km. 
- cena wywoławcza pojazdu: 14 800,00 zł ( słownie: czternaście tysięcy osiemset zł). 

 
IV 

 
Dane identyfikacyjne  pojazdu: 
- marka, typ:  pojazd sanitarny (karetka) Mercedes Benz 313 CDI, 
- liczba miejsc – 6, 
- numer rejestracyjny: DB 13990 
- numer nadwozia/identyfikator VIN:  WDF63960313054214 
- pojemność  - 2148cm3 
- moc: 95,00 kW, 
- silnik rzędowy o zapłonie samoczynnym (diesel) 4-cylindrowy, 
- rok produkcji:  2001r. 
- przebieg: 537 165 km. 
- cena wywoławcza pojazdu: 5 000,00 zł ( słownie: pięć tysięcy zł). 

 
V 
 

Dane identyfikacyjne  pojazdu: 
- marka, typ:  pojazd sanitarny (karetka) Volkswagen LT-35 
- liczba miejsc – 6, 
- numer rejestracyjny: DB 44932 
- numer nadwozia/identyfikator VIN:  WV1ZZZ2DZ6H028 578 
- pojemność  - 2800cm3 



- moc: 116,00 kW, 
- silnik rzędowy o zapłonie samoczynnym (diesel) 4-cylindrowy, 
- rok produkcji:  2006r. 
- przebieg: 326 552 km. 
- cena wywoławcza pojazdu: 15 200,00 zł ( słownie: piętnaście tysięcy dwieście zł). 

 
 
 

VI 
 

Dane identyfikacyjne  pojazdu: 
- marka, typ:  pojazd sanitarny (karetka) Volkswagen LT-35 
- liczba miejsc – 6, 
- numer rejestracyjny: DB 67062 
- numer nadwozia/identyfikator VIN:  WV1ZZZ2DZ3H005 082 
- pojemność  - 2800cm3 
- moc: 116,00 kW, 
- silnik rzędowy o zapłonie samoczynnym (diesel) 4-cylindrowy, 
- rok produkcji:  2004r. 
- przebieg: 570 373 km. 
- cena wywoławcza pojazdu: 9 900,00 zł ( słownie: dziewięć tysięcy dziewięćset zł). 
 

 
VII 

 
Dane identyfikacyjne  pojazdu: 
- marka, typ:  pojazd sanitarny (karetka) FIAT Ducato 14 2.8 JTD 
- liczba miejsc – 7, 
- numer rejestracyjny: DB 13702 
- numer nadwozia/identyfikator VIN:  ZFA23000006156481 
- pojemność  - 2800cm3 
- moc: 94,00 kW, 
- silnik rzędowy o zapłonie samoczynnym (diesel) 4-cylindrowy, 
- rok produkcji:  2001r. 
- przebieg: 305 642 km. 
- cena wywoławcza pojazdu: 3 200,00 zł ( słownie: trzy tysiące dwieście zł). 
 
 
 

§5 
 

1. Cena oferty nie może być niższa od ceny wywoławczej. - cena wywoławcza 
następujących pojazdów: 
 



   1.  Mercedes Vito  115 CDI   nr. rej. DB 67064 cena - 11 000 zł. 
   2.  Mercedes Benz 313 CDI   nr. rej. DB 37205 cena - 14 000 zł. 
   3.  Mercedes Benz 313 CDI   nr. rej. DB 37203 cena - 14 800 zł. 
   4.  Mercedes Benz 313 CDI   nr. rej. DB 13990 cena -   5 000 zł. 
   5.  Volkswagen LT-35            nr. rej. DB 44932 cena - 15 200 zł. 
   6.  Volkswagen LT-35            nr. rej. DB 67062 cena -   9 900 zł. 
   7.  Fiat Ducato 14   2.8 JTD   nr. rej. DB 13702 cena -   3 200 zł. 
 
2. Pojazdy będące przedmiotem przetargu można obejrzeć w terminie od 11.04.2016 r. do 
22.04.2016 r. w garażach znajdujących się w budynku F Pulmonologii , przy siedzibie 
Specjalistycznego Szpitala im. Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu,   ul. Sokołowskiego 4. 
 
3. Osobami upoważnionymi do kontaktu są następujący pracownicy Specjalistycznego 
Szpitala: 
     a) inż. Jarosław Dołkowski  - Kierownik Działu Obsługi  Szpitala, tel. 74/6489698 tel. 
kom. 605434992 
     b) Krzysztof Dziadkiewicz-Referent ds. Transportu , tel.74/6489726 - tel. kom. 607178348 
4. W przetargu nie mogą brać udziału osoby wchodzące w skład komisji przetargowej oraz 
ich małżonkowie, dzieci i rodzeństwo. 
5. Należność wymienionych pojazdów płatna przelewem na konto Szpitala w terminie 7 dni.  
 

§6 
 
1.  Oferta pisemna złożona w toku przetargu powinna zawierać: 
a/  imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę Oferenta; telefon kontaktowy, adres  
      elektroniczny; 
b/  oferowaną cenę i warunki jej zapłaty; 
c/  oświadczenie Oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi   
      odpowiedzialność za skutki wynikające z  rezygnacji z oględzin; 
d/  oświadczenie Oferenta, że w razie wyboru jego oferty zobowiązuje się on do zwrotu na 
rzecz Organizatora przetargu niewykorzystanej do dnia sprzedaży części składki  OC w 
terminie płatności ceny nabycia pojazdu, a także wyrażenie zgody na dopisanie jej wartości 
do rachunku sprzedaży. 
2. Złożenie jednej ważnej oferty wystarcza do przeprowadzenia przetargu.  
 

 
 
§7  

 
1. Ofertę należy złożyć w zabezpieczonej przed otwarciem kopercie w Dziale Obsługi 

Szpitala Organizatora przetargu lub przesłać za pośrednictwem dowolnej firmy 
świadczącej usługi pocztowe lub kurierskie na adres: 

Specjalistyczny Szpital im. dra  Alfreda Sokołowskiego 
Dział Obsługi Szpitala, 58-309 Wałbrzych, ul. Sokołowskiego 4,                                      



w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 25.04.2016 r. do godziny 10.00. 
Kopertę należy opisać: „Przetarg pisemny na sprzedaż pojazdu osobowego (busa) 
Mercedes Vito 111 CDI oraz pojazdów sanitarnych (karetki) - trzy Mercedesy Benz 
313CDI , dwa Volkswageny LT-35 i Fiat Ducato 14 2.8 JTD”.  
 
2. Wszystkie oferty otrzymane po terminie podanym w ust.1 powyżej, zostaną zwrócone 
oferentom, bez ich otwierania, bez względu na powód opóźnienia. 
 

§8 
 
1. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu: 25.04.2016 r. o godzinie 10.15. w siedzibie 
Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego, przy ul. Sokołowskiego 4, 
biblioteka. 
2. Otwarcie ofert jest jawne. 
3. Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli: 
a/ została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez Oferenta, 
który nie wniósł wadium; 
b/ nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w par.6 ust.1 lub są one niekompletne, 
nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do 
uznania jej za nową ofertę. 
4. O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie Oferenta. 
5. Termin związania ofertą określa się na 14 dni od dnia otwarcia ofert. 
 

§9 
 
1. Organizator wybierze ofertę z najwyższą zaproponowana ceną spośród złożonych ofert . 
2. W razie ustalenia, że kilku Oferentów zaoferowało jednakową cenę, komisja przetargowa 
postanawia o kontynuowaniu przetargu w formie aukcji między tymi Oferentami.                
Organizator przekazuje stosowne zawiadomienie zainteresowanym Oferentom, w 
szczególności informuje o terminie i miejscu przeprowadzenia aukcji. 
3. O wyborze oferty zostaną zawiadomieni wszyscy Oferenci, którzy złożyli ważną ofertę na 
zakup pojazdu. Zawiadomienie zostanie wysłane na wskazany  w ofercie adres email lub 
pocztowy.   
4. Informacje o wyniku przetargu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Organizatora 
i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Organizatora. 
5. Oferent, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie zaproszony do 
podpisania umowy. Termin oraz miejsce podpisania umowy określi Organizator  w 
zawiadomieniu. 
6. Umowa sprzedaży pojazdu zostanie zawarta w terminie do 5 dni roboczych, licząc od dnia 
wyboru najkorzystniejszej oferty.  
7. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie wyznaczonym przez 
Organizatora, nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.                                       
8. W umowie zostanie zamieszczony zapis, na podstawie, którego Kupujący zaciągnie 
zobowiązanie do zwrotu Sprzedającemu niewykorzystanej części opłaconej przez 



Sprzedającego składki OC, w wymiarze 1/12 części składki za każdy niewykorzystany 
miesiąc polisy ubezpieczeniowej. 
9. Wydanie przedmiotu sprzedaży następuje niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny 
nabycia. 
10. Wydanie pojazdu nastąpi w terminie 3 dni od dnia wpływu ceny zakupu pomniejszonej o 
wartość wpłaconego wadium, na konto bankowe Organizatora wskazane na rachunku 
sprzedaży. 
11. Wybranemu Oferentowi, który nie zapłacił ceny nie przysługuje roszczenie o wydanie 
pojazdu, a Organizatorowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy oraz zatrzymania 
wniesionego wadium. 

§10 
 
1. Komisja przetargowa sporządza z jego przebiegu protokół, który powinien zawierać: 

1/ określenie miejsca i czasu oraz rodzaj przetargu, 
2/ imiona i nazwiska osób prowadzących przetarg, 
3/ wysokości cen wywoławczych, 
4/ zestawienie ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszenie, 
5/ najwyższe ceny zaoferowane za przedmiot sprzedaży, 
6/ imię, nazwisko (firmę) i miejsce zamieszkania (siedzibę) nabywcy, 
7/ wysokość ceny nabycia i oznaczenie kwoty, jaka nabywca uiścił na poczet ceny, 

            8/ wnioski i oświadczenia członków komisji przetargowej.  
2. Protokół przeprowadzonego przetargu podpisują przewodniczący i członkowie komisji 
przetargowej, po czym zatwierdza go kierownik jednostki. 
 

§11 
 
Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania 
którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn. 
 
Wałbrzych  29.03.2016 r. 

Zatwierdzam: 
 
 

Mariola Dudziak 
Dyrektor Szpitala 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UMOWA KUPNA - SPRZEDA ŻY SAMOCHODU  
 

 

zawarta w dniu ............ 2016 r. w Wałbrzychu  pomiędzy:  

1. Specjalistycznym Szpitalem im. dra Alfreda Sokołowskiego z siedzibą w Wałbrzychu, 
58-309 Wałbrzych ul. Sokołowskiego 4 wpisanym do rejestru stowarzyszeń innych 
organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki 
zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, IX 
Wydział Gospodarczy KRS, pod nr 0000046016 
Reprezentowany przez : 

- mgr Mariol ę Dudziak – Dyrektora Szpitala  
zwany w dalszej części umowy Sprzedającym, a  

2. …………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

 zwany w dalszej części umowy Kupuj ącym. 

o następującej treści : 

§1 

Niniejsza umowa została zawarta w wyniku przeprowadzenia w dniu ………………… 
przetargu pisemnego na sprzedaż pojazdu ………………………………… 
przeprowadzonego zgodnie z Regulaminem Przetargu z dnia …………..   

 

§ 2 

Przedmiotem umowy jest sprzedaż pojazdu:  

Dane identyfikacyjne  pojazdu: 
- marka, typ:  pojazd …………………………………………… 
- liczba miejsc – ………… 
- numer rejestracyjny: …………………. 
- numer nadwozia/identyfikator VIN:  ………………………… 
- pojemność  - …………... 
- moc: …………………… 
- silnik rzędowy o zapłonie samoczynnym (diesel) ……………. 
- rok produkcji: ………… 
- przebieg: ………………. 

§ 3 

 Sprzedający oświadcza, że pojazd będący przedmiotem umowy stanowi jego wyłączną 
własność, jest wolny od wad prawnych oraz praw osób trzecich, że nie toczy się żadne 



postępowanie, którego przedmiotem jest ten pojazd, że nie stanowi on również przedmiotu 
zabezpieczenia.  

§4 

1. Strony ustaliły wartość przedmiotu umowy na kwotę: ………………. zł netto 
(słownie:…………………………………zł), tj. ………………..zł z VAT (słownie: 
……………………………… zł). 

2. Zapłata nastąpi na konto Sprzedającego: Bank Zachodni WBK S.A. 15 1500 1764 
1217 6001 3267 0000. 

§5 

1. Sprzedający przenosi na rzecz kupującego własność pojazdu określonego w §1 
niniejszej umowy za kwotę określoną w §4 niniejszej umowy, która to zostanie 
zapłacona przelewem w terminie nie dłuższym niż 7 dni od podpisania niniejszej 
umowy. Wydanie pojazdu nastąpi w dniu w którym zostanie przelana na konto 
Sprzedającego cała kwota o której mowa w § 4 

2. Kupujący, w przypadku zaistnienia takiej okoliczności, zobowiązuje się zwrócić 
Sprzedającemu niewykorzystaną część opłaconej przez Sprzedającego składki OC, w 
wymiarze 1/12 części składki za każdy niewykorzystany miesiąc polisy 
ubezpieczeniowej.  Zwrot nastąpi najpóźniej w dniu wydania pojazdu. 

§6 

Sprzedający oświadcza, że pojazd nie ma wad technicznych, które są mu znane i o których nie 
powiadomił Kupującego, a Kupujący potwierdza znajomość stanu technicznego pojazdu.  

§7 

Strony ustaliły, że wszelkiego rodzaju koszty transakcji wynikające z realizacji ustaleń 
niniejszej umowy oraz koszty opłaty skarbowej obciążają Kupującego.  

§8 

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają obowiązujące w tym 
zakresie przepisy Kodeksu Cywilnego.  

§9 

Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 
każdej ze stron.  

 

.......................................................        ......................................... 

  

              Sprzedający           Kupujący  

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


