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R E G U L A M I N 
PRZEPROWADZANIA PRZETARGU NA SPRZEDAŻ ŚRODKÓW 

TRWAŁYCH BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ ZAKŁADU 
WODOCIAGÓW I KANALIZACJI Sp. z o. o. 

 
Na podstawie Instrukcji w sprawie likwidacji zbędnych lub zużytych środków trwałych 

będących własnością Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., wprowadzonej 
zarządzeniem Prezesa Zarządu ZWiK Sp. z o.o. nr 38 z dnia  
20.09.2011 r. ustala się następujące zasady przeprowadzania przetargu: 

     
1. Za zorganizowanie sprzedaży środków trwałych w drodze przetargu odpowiedzialni są: 

– Dział Informatyki i Zarządzania Bezpieczeństwem - w zakresie sprzętu 
komputerowego, 

– Dział Energetyczno-Mechaniczny – w zakresie pozostałych środków trwałych.  
 

2. Podstawą do podjęcia działań dotyczących zorganizowania przetargu jest decyzja 
Dyrektora Generalnego ZWiK Sp. z o.o. zatwierdzająca sposób likwidacji środka trwałego 
poprzez sprzedaż. Decyzja przekazywana jest w/w komórkom przez Dział Planowania i 
Gospodarowania Majątkiem. 

 
3. Przetarg przeprowadza komisja przetargowa powołana każdorazowo przez Członka 

Zarządu lub Dyrektora ds. Technicznych. Postępowanie przetargowe przeprowadza 
przewodniczący komisji, a w przypadku jego nieobecności przetarg prowadzi sekretarz. 

 
4. Przetarg przeprowadza się w jednej z poniższych form: 

a) Przetarg pisemny - zbieranie ofert lub 
b) aukcji – licytacja (z uwzgl.pkt.11.5) 

 
5. W ogłoszeniu o przetargu określa się między innymi: 

 
a) siedzibę i adres Spółki, 
b) formę, i miejsce przeprowadzenia przetargu, 
c) rodzaj i liczbę sprzedawanych składników majątku trwałego, 
d) termin i miejsce, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki majątku trwałego 

(z wyłączeniem sprzętu komputerowego). Informacje o stanie technicznym i 
wyposażeniu udzielane są w miejscu ich oglądania, 

e) wysokość: ceny wywoławczej, podatku VAT i wadium, 
f) miejsce i termin wnoszenia wadium (z wyłączeniem sprzętu komputerowego), 
g) miejsce, termin i tryb składania ofert, okres, w którym oferta jest wiążąca oraz termin 

przeprowadzenia przetargu. Jeżeli w przetargu jest zgłoszonych do sprzedania kilka 
środków trwałych na każdy środek składa się odrębną ofertę i wpłaca oddzielne 
wadium, 

h) miejsce zapoznania się z regulaminem oraz pobrania druku ofert. Na oferentów 
nakłada się obowiązek zapoznania się z regulaminem. Rozpatrywane będą wyłącznie 
oferty składane na druku regulaminowym, 

i) prawo sprzedawcy do unieważnienia przetargu w całości lub jego części bez podania 
przyczyn. 

 
6. Na wniosek komórki prowadzącej przetarg Dział Sprzedaży określa wysokość podatku 

VAT dla środków trwałych zakupionych przez ZWiK po dniu 5 lipca 1993r. 
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7. Ogłoszenia o przetargu o treści zaakceptowanej przez Dyrektora resortowego lub Członka 
Zarządu, w prasie zamieszcza Dział Organizacyjny – Biuro Spółki. W przypadku sprzętu 
komputerowego ogłoszenie o przetargu organizator przetargu umieszcza tylko w siedzibie 
ZWiK Sp. z o.o. Ogłoszenia o przetargach umieszczane są przez organizatorów 
przetargów w gablocie na parterze bud. A. 

 
8. Komórka prowadząca przetarg przekazuje ogłoszenie o przetargu do Kancelarii i Działu 

Finansowego (kasy). 
 

9. Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej sprzedawanego środka trwałego należy 
wpłacić w kasie ZWiK Sp. z o.o. W przypadku przetargu na sprzęt komputerowy wadium 
nie jest wymagane. 

 
10. Złożenie jednej ważnej oferty wystarcza do odbycia przetargu. 

 
11. Przetarg 

 
11.1 Oferty powinny być składane w zamkniętych i zabezpieczonych przed otwarciem 

kopertach w kancelarii ZWiK Sp. z o.o. Na kopercie należy nanieść informację: 
przetarg w dniu ……… na sprzedaż środków trwałych z podaniem numeru 
inwentarzowego oraz numeru pozycji z ogłoszenia. 

11.2 Oferent jest związany złożoną ofertą przez 30 dni od dnia otwarcia ofert. 
11.3 Przewodniczący komisji pobiera w dniu przetargu koperty z ofertami z kancelarii. 
11.4 Przewodniczący przetargu dokonuje otwarcia ofert. Komisja ustala, ważność ofert, 

czy oferenci wnieśli wadium w należytej wysokości, a następnie wybiera oferenta, 
który zaoferował cenę najwyższą. 

11.5 W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, komisja 
kontynuuje przetarg w formie licytacji po uprzednim powiadomieniu wybranych 
oferentów. Aukcja odbywa się w drodze publicznej licytacji z zachowaniem 
przepisów pkt. 12 regulaminu. 

11.6 Wynik przetargu podawany jest do publicznej wiadomości w gablocie na parterze 
budynku A w siedzibie ZWiK Sp. z o.o. Oferent, którego ofertę wybrano zostanie 
powiadomiony pismem akceptującym ze wskazaniem terminu zapłaty i miejsca 
odbioru środka trwałego. 

11.7 Jeżeli oferent, którego oferta została wybrana uchyla się od uiszczenia kwoty 
zaoferowanej w ofercie, sprzedający wybiera tę spośród pozostałych ofert, która 
była następna, co do wysokości ceny nabycia. 

11.8 Wadium przepada na rzecz ZWiK Sp. z o.o. jeżeli: 
– żaden z uczestników przetargu nie zaoferował ceny nabycia, równej co 

najmniej cenie wywoławczej, 
– oferent, którego oferta została przyjęta, uchyli się od nabycia środka trwałego 

w wyznaczonym przez sprzedającego terminie, nie dłuższym niż 14 dni. 
11.9 Wadium wniesione przez oferenta, którego oferta nie została wybrana, zwracane 

jest w gotówce za pośrednictwem kasy (z wykorzystaniem druku „polecenie 
wypłaty”) w okresie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otwarcia ofert. 
Wadium wniesione przez oferenta, którego oferta została wybrana zwracane jest w 
gotówce (z wykorzystaniem druku „polecenie wypłaty”) za pośrednictwem kasy 
po zapłaceniu ceny nabycia lub jest zaliczane na poczet wynagrodzenia ZWiK Sp. 
z o.o. ze sprzedaży środka trwałego. 
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12. Aukcja 

 
12.1 Aukcję przeprowadza komisja i odbywa się w drodze publicznej licytacji. 
12.2 Licytację prowadzi przewodniczący komisji. 
12.3 Wywołując licytację podaje się do wiadomości przedmiot przetargu, cenę 

wywoławczą oraz wysokość postąpienia. 
12.4 Postąpienie nie może wynosić mniej niż jeden procent ceny wywoławczej. 
12.5 Zaoferowana cena przestaje wiązać oferenta, gdy inny oferent zaoferował cenę 

wyższą. 
12.6 Po ustaniu postąpień przewodniczący komisji, uprzedzając obecnych, po trzecim 

ogłoszeniu, zamyka licytację i udziela przybicia oferentowi, który zaoferował 
najwyższą cenę. 

 
13. Nabywca środka trwałego, wybrany w drodze przetargu ofertowego, bądź aukcji 

zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po wystawieniu faktury VAT, bądź 
w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg, nie dłuższym niż 14 dni. 

 
14. Fakturę VAT wystawia Dział Sprzedaży na podstawie niżej wymienionych dokumentów 

otrzymanych od komisji przetargowej: 
– zgłoszenie postawienia w stan likwidacji środka trwałego, 
– oferta (jeżeli przetarg był przeprowadzony w formie przetargu ofertowego), 
– raport nabycia środka trwałego. 
 

15. Środki trwałe sprzedane w ramach przetargu wydaje użytkownik na podstawie druku 
„Polecenie wydania środka trwałego”. 

 
16. Z przebiegu przetargu lub licytacji komisja sporządza protokół załączając odpowiednio: 

a) wzór ogłoszenia o przetargu – Zał. nr 1 lub 1a, 
b) wniosek o powołanie komisji przetargowej – Zał. nr 2, 
c) listę oferentów, którzy wnieśli wadium – Zał. nr 3, 
d) oferty – Zał. nr 4, 
e) listę uczestników przetargu – Zał. nr 5 

 
17. Pozostałe sprawy nieumieszczone w niniejszym regulaminie określone są w Instrukcji w 

sprawie likwidacji zbędnych lub zużytych środków trwałych będących własnością ZWiK 
Sp. z o.o. 

 
18. Z trybu określonego niniejszym Regulaminem wyłącza się odpłatne przekazywanie 

środków trwałych na rzecz organizacji społecznych. 


