
 
Załącznik  

do Zarządzenia Nr 65/2018 

Wójta Gminy Karczmiska 

z dnia 28 listopada 2018 r. 

 

 

Regulamin  
w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzenia 

 przetargu na sprzedaż elementów metalowego poszycia dachu  

 

1. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego ustnego i jest jawne. 

2. Celem postępowania jest sprzedaż elementów metalowego poszycia dachu  opisanych w 

pkt 4. 

3. Organizatorem przetargu jest Gmina Karczmiska, która powołała do przetargu ustnego 

zespół składający się z trzech osób, zwany dalej komisją przetargową. 

4. Przedmiotem sprzedaży są odpady złomu: elementy metalowego poszycia dachu 

pochodzące z demontażu z budynku hali sportowej, złożone na działce gminnej w 

Karczmiskach Pierwszych przy ul. Nadrzecznej 212A. Składają się na nie: 

1) arkusze blachy falowane ocynkowane z powłokami, gr. 1,5 mm, arkusze pełne i w 

½ perforowane – masa 25738,00 kg,  

2) druty stalowe 12 szt. x 4 mb – masa 118,56 kg,  

3) słup dwuteownik HEB 160x160 – masa 101,45 kg,  

4) belki (płatew) – dwuteownik HEB 220x220 – masa 1696,82 kg,  

5) blacha płaska gr. 10 mm – masa 9917,28 kg.   

Przedmiotowe elementy charakteryzują odkształcenia, wypalenia, obcięcia krawędzi 

palnikiem powstałe w wyniku demontażu i transportu. Składowanie spowodowało 

przebieg procesów korozyjnych w miejscach pozbawionych powłok ochronnych oraz 

powstanie oznak utlenienia fragmentów powłok cynkowanych. Ze względu na gabaryty 

charakter złomu określa się jako „niewsadowy”. Nabywca we własnym zakresie określa 

sposób jego zagospodarowania. W przypadku części elementów istnieje potencjalna 

możliwość „użytkowego” wykorzystania niektórych elementów metalowych. Ustalenie 

wagi elementów dokonano na podstawie fizycznej inwentaryzacji, bez dokonania ich 

ważenia.     

5. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą 

i osoby prawne. 

6. Oświadczenie woli w imieniu uczestnika może składać wyłącznie uczestnik lub osoba 

umocowana, która przedłoży stosowne pełnomocnictwo. 

7. Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik musi się zapoznać z regulaminem przetargu. 

8. Przed przystąpieniem do przetargu uczestnicy mają obowiązek złożyć na ręce komisji 

przetargowej: 

 oświadczenie (stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu), że uczestnik 

zapoznał się z regulaminem postępowania oraz projektem umowy i nie ma do nich 

zastrzeżeń, 

 oświadczenie (stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu) o wyrażeniu 

zgody na przetwarzanie danych osobowych,   

 potwierdzenie wpłaty wadium, 

 okazać dowód tożsamości, 

 w przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, do wglądu aktualny 

wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, 

 jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie 

oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie 

postępowania przetargowego. 



9. Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie dokumentów, o których mowa w punkcie 

8 oraz wpłacenie wadium w pieniądzu w kwocie 700,00 zł (słownie: siedemset zł
 00

/100), 

w terminie podanym w ogłoszeniu. Wniesienie wadium będzie skuteczne, jeżeli w 

określonym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Gminy Karczmiska. Wadium 

zwraca się w terminie trzech dni po zakończeniu przetargu na wcześniej podane konto 

bankowe, z zastrzeżeniem, że wadium wniesione przez uczestnika, który licytację wygrał 

zostanie zaliczone na poczet wylicytowanej kwoty. Wadium nie podlega zwrotowi w 

przypadku gdy:  

- żaden z uczestników przetargu nie zgłosi co najmniej jednego postąpienia ponad cenę 

wywoławczą, 

- osoba która przetarg wygrała nie uiści ceny osiągniętej w przetargu w terminie 

podanym w ogłoszeniu. 

10. Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego prowadzony 

przez PBS w Opolu Lubelskim O/Karczmiska nr:  81 8734 0008 0040 0299 2000 0070.  

11. Wartość sprzedawanych elementów poszycia dachu ustalono w oparciu o wycenę 

dokonaną przez rzeczoznawcę. 

12. Cena wywoławczą netto ustalono na kwotę 12 461,00 zł (słownie:  dwanaście tysięcy 

czterysta sześćdziesiąt jeden zł 
00

/100). Cena osiągnięta w wyniku przetargu zostanie 

powiększona o należny podatek VAT.  

13. Minimalne postąpienie przedmiotu sprzedaży ustalono na 1% ceny wywoławczej 

zaokrąglone w górę do pełnych dziesiątek złotych (tj. min. 125,00 zł). 

14. Przetarg odbywa się ustnie, nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 

15. Przewodniczący komisji otwiera przetarg i podaje cenę wywoławczą. 

16. Stawka zaoferowana przez uczestnika przetargu przestaje wiązać, gdy inny uczestnik 

zaoferuje stawkę wyższą. 

17. Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie coraz wyższe stawki, do czasu trzykrotnego 

wywołania ceny przez prowadzącego przetarg i braku dalszych zgłoszeń. 

18. Przetarg wygrywa uczestnik, który zgłosił najwyższą cenę licytowanego przedmiotu. 

19.  Przewodniczący zamyka przetarg i ogłasza imię i nazwisko lub nazwę firmy nabywcy 

oraz podaje zaoferowaną cenę. 

20. Komisja z  przeprowadzonego przetargu sporządza protokół. 

21. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują wszyscy członkowie komisji oraz 

osoba wyłoniona w przetargu jako kupujący. 

22. Protokół sporządza się w trzech egzemplarzach, z których jeden otrzymuje osoba 

wyłoniona jako nabywca elementów poszycia dachu. 

23. Uczestnikom przetargu przysługuje prawo zaskarżenia czynności związanych 

z przeprowadzeniem przetargu do Wójta Gminy w terminie 3 dni od daty zakończenia 

przetargu. 

24. Skarga powinna być rozpatrzona w terminie 7 dni od daty jej otrzymania. 

25. Umowa, której projekt stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu winna być 

zawarta nie później niż w terminie 3 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Organizator 

poinformuje zwycięzcę o dokładnym terminie podpisania umowy.  

26. W przetargu nie mogą brać udziału osoby wchodzące w skład komisji oraz osoby bliskie 

tym osobom, a także osoby, które pozostają z członkami Komisji przetargowej w takim 

stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do 

bezstronności Komisji przetargowej. 

27. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z nich 

zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej przynajmniej o jedno postąpienie. 

28. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów. 

29. Wydanie przedmiotu przetargu nastąpi niezwłocznie po uiszczeniu ceny nabycia. 

30. Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych 

oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 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) 

(Dz.U.UE.L.2016.119.1). 



 
 Załącznik nr 1 do Regulaminu 

 

 

Umowa nr BFP.032.1…….2018.GOŚ 

 

zawarta w dniu ……………………… r. w Karczmiskach Pierwszych pomiędzy: 

            

Gminą Karczmiska, Karczmiska Pierwsze. ul. Centralna 17, 24-310 Karczmiska, REGON 

431019684, NIP 717-180-12-65, zwaną dalej „Sprzedającym”, którą reprezentuje:  

Janusz Goliszek – Wójt Gminy Karczmiska, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy –  

– Agnieszki Ciszewskiej,  

a 

Panem (Panią)…………………… zam. ……………….. legitymującym(ą) się dowodem 

osobistym nr ………………… wydanym przez …………………………, PESEL 

…………………….., prowadzącym (ą) działalność gospodarczą pod nazwą ………………,/  

a przedsiębiorcą: ……………………………,  z siedzibą w ………………… NIP 

…………., REGON ………….., reprezentowanym przez: …………………..,/  

zwanym dalej „Kupującym”.   

 

Na podstawie regulaminu przetargu ustalonego Zarządzeniem Nr 65/2018 Wójta Gminy 

Karczmiska z dnia 28 listopada  2018  r.  w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż 

elementów metalowego poszycia dachu  oraz ustalenia jego szczegółowych zasad, została 

zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1 

1. W wyniku przeprowadzonego w dniu 12 grudnia 2018 r. ustnego przetargu 

nieograniczonego na sprzedaż elementów metalowego poszycia dachu, Sprzedający 

sprzedaje, a Kupujący kupuje elementy metalowego poszycia dachu pochodzące 

z demontażu z budynku hali sportowej, które znajdują się na działce gminnej 

w Karczmiskach Pierwszych przy ul. Nadrzecznej 212A. 

2. Na przedmiot sprzedaży, opisany w przeprowadzonej wycenie, składają się: 1) arkusze 

blachy falowane ocynkowane, gr. 1,5 mm – waga ok. 25738,00 kg, 2) druty stalowe 12 

szt. x 4 mb – waga ok. 118,56 kg, 3) słup dwuteownik HEB – waga ok. 101,45 kg, 

4) belki (płatew) – dwuteownik HEB – waga ok. 1696,82 kg, 5) blacha płaska gr. 10 mm 

– waga ok. 9917,28 kg.    

3. Kupujący zapłaci Sprzedającemu za zakupione elementy należność w ustalonej 

w przetargu wysokości, tj.  ……… zł netto (słownie: ………), powiększoną 

o obowiązującą stawkę VAT ….. % - ….. zł, co stanowi łączną kwotę ……… zł brutto 

(słownie: ……). 



 

 

4. Kupujący będący podatnikiem, o którym mowa w art. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 

Ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, z późn. zm.), 

zarejestrowanym jako czynny podatnik VAT, zapłaci Sprzedającemu za zakupione 

elementy należność, o której mowa w ust. 3, bez podatku VAT, który zgodnie z art. 17 

ust.1 pkt 7 Ustawy o podatku od towarów i usług rozliczy Kupujący.  

5. Kupujący nie będący zarejestrowanym jako czynny podatnik VAT zapłaci 

Sprzedającemu za zakupione elementy należność, o której mowa w ust. 3 powiększoną 

o podatek VAT. 

6. Na poczet ceny określonej w ust. 3 zaliczona zostaje kwota wadium w wysokości 700,00 

zł (słownie: siedemset zł
 00

/100 gr) wpłacona na konto bankowe Sprzedającego przez 

Kupującego w dniu ……… 2018 r. 

7. Zapłatę za zakupione elementy określone w ust. 1 Kupujący zobowiązuje się uiścić w 

terminie do 7 dni od dnia wystawienia faktury przez Sprzedającego, na podany rachunek 

bankowy Urzędu Gminy Karczmiska.   

8. Kupujący upoważnia Sprzedawcę do wystawienia faktury bez jego podpisu. 

9. Za dzień zapłaty uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na wskazany powyżej 

rachunek bankowy. 

10. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po wpływie należnej kwoty na 

rachunek bankowy Sprzedającego. 

11. Wydanie przedmiotu umowy nastąpi w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godz. 

od 8.00 do godz. 15.00. 

12. Odbiór elementów nastąpi na podstawie protokołu przekazania w ustalonym przez Strony 

terminie, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2018 r. 

 

§ 2 

1. Transport elementów i ich załadunek odbędzie się staraniem, na koszt i ryzyko 

Kupującego.  

2. W przypadku transportu dokonywanego przez  przewoźników działających w imieniu 

i na rzecz Kupującego, przed odbiorem elementów, Kupujący zobowiązuje się dostarczyć 

do Sprzedającego upoważnienie do ich odbioru oraz zaopatrzyć przewoźnika w kopie 

tego upoważnienia.  

3. Kupujący ponosi odpowiedzialność prawną za wszelkie skutki zdarzeń zagrażających 

zdrowiu i życiu osób uczestniczących w czasie załadunku elementów. 

 

 

 

 



 

§ 3 

 

1. Strony ustalają, że w ramach realizacji umowy obowiązywać będą kary umowne 

wskazane w niniejszym paragrafie.      

2. Kupujący zapłaci Sprzedającemu kary umowne w następujących przypadkach  

i w następującej wysokości:  

1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,1% ceny sprzedaży 

określonej w § 1 za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu określonego w § 1 

ust. 12,  

2) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zawinionych przez Kupującego – w 

wysokości 10% łącznej kwoty wynagrodzenia określonego w § 1.  

3. Sprzedający zapłaci Kupującemu karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy 

z przyczyn zawinionych przez Sprzedającego – w wysokości 10% łącznej kwoty 

wynagrodzenia określonego w § 1.  

4. Zapłata kary umownej nie zwalnia Kupującego z obowiązku niezwłocznej  

i prawidłowej realizacji niniejszej umowy za wyjątkiem zapłaty kary umownej z tytułu 

odstąpienia od umowy.  

5. Odstąpienie przez którąkolwiek ze Stron od umowy nastąpi na podstawie pisemnego 

oświadczenia wysłanego listem poleconym w terminie określonym w jego treści.  

 

§ 4 

1. Kupujący oświadcza, iż zapoznał się ze stanem sprzedawanych elementów i nie wnosi 

w tym zakresie uwag. 

2. Sprzedający nie odpowiada za wady ujawnione po przejęciu elementów przez 

Kupującego.  

3. Kupujący oświadcza, iż z chwilą przejęcia elementów poszycia dachu ponosi wszystkie 

obowiązki posiadacza odpadu zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi. 

 

§ 5 

Wszelkie koszty związane z realizacją postanowień niniejszej umowy obciążają Kupującego. 

 

§ 6 

W przypadku braku zapłaty w terminie wskazanym w § 1 ust. 7 Sprzedawca zastrzega  sobie 

prawo do odstąpienia od umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu  płatności. 

 

§ 7 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego.  



 

§ 8 

Wszystkie spory mogące wyniknąć przy realizacji niniejszej umowy będą rozpatrywane przez 

sąd właściwy dla miejsca siedziby Sprzedającego.  

 

§ 9 

Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie umowy w całości lub części 

spowodowane siłą wyższą, za którą uważa się wydarzenia, które w chwili podpisania umowy 

nie mogły być przez Strony przewidziane i zostały spowodowane przez okoliczności od nich 

niezależne (wojna, pożar, susza, powódź, inne klęski naturalne, strajki, itp.). 

 

§ 10 

Niniejsza umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach,  

w tym jeden egzemplarz przeznaczony dla Kupującego i dwa egzemplarze dla Sprzedającego.  

 

 

 SPRZEDAJĄCY             KUPUJĄCY  

 

 

 

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

 

 

 

Kontrasygnata Skarbnika Gminy 

 

 

……………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  Załącznik nr 2 do Regulaminu 

 

 

………………………………… 

(imię i nazwisko) 

 

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

(adres)  

 

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

(telefon kontaktowy)  

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Niniejszym oświadczam:  

 

1. Zapoznałem się z warunkami i regulaminem przetargu oraz projektem umowy i nie wnoszę 

do nich zastrzeżeń.  

2. Obejrzałem przedmiot sprzedaży i zapoznałem się z jego stanem i jakością.  

3. Informuję, że zgodnie z wymogami dokonałem wpłaty wadium w wysokości 

............................. zł i przedstawiam w załączeniu dowód wpłaty.  

4. Zobowiązuję się w przypadku wygrania licytacji do zawarcia umowy w terminie podanym 

przez Sprzedającego.  

5. W przypadku wygrania przetargu ustnego wadium zostanie zaliczone na poczet ceny 

przedmiotu sprzedaży. W przypadku przegrania przetargu podaję numer rachunku, na który 

należy zwrócić wadium:  

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

 

 

 

 

Karczmiska, ................................... r.     ...........................................  

                                (data)         (podpis) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Załącznik nr 3 do Regulaminu  

 

 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY  

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  w zakresie imienia 

i nazwiska, adresu zamieszkania oraz numeru telefonu, zgodnie z Rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w związku z udziałem w 

przetargu. 

 

……………………………….. 

       (data, podpis) 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

1.   Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Karczmiska ul. Centralna 17 

24-310 Karczmiska 

2.  W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się  

z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w związku z udziałem w przetargu.. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych 

osobowych.  

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.  

6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów 

przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.  

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

- żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych. 

- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa 

się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych 

osobowych jest odstąpienie od udziału w przetargu. 

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie 

podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym 

przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia  

o ochronie danych osobowych.  

 

mailto:inspektor@cbi24.pl

