.
Obwieszczenie o przetargu na sprzedaż szynowych spalinowych zespołów trakcyjnych
Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, z siedzibą w Katowicach, pod
adresem przy ul. Wojewódzkiej 19, 40–026 Katowice zarejestrowana w Sądzie Rejonowym
Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000247533, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego 425.875.100,00 PLN
– wpłacono w całości (dalej: „Spółka”), ogłasza przetarg ustny w drodze publicznej licytacji
na: 1) jednoczłonowy szynowy silnikowy wagon spalinowy typ DH1 3115 oraz 2)
dwuczłonowy szynowy zespół trakcyjny typ DH2 3215 (wraz z silnikiem Cummins NT 855 nr
23171022) (dalej łącznie: „Przedmioty Przetargu”).
Spółka prowadzi przetarg w celu zaspokojenia się z umowy przewłaszczenia rzeczy ruchomej
na zabezpieczenie z dnia 30 stycznia 2013 r. zawartej z Inteko Sp. z o.o. z siedzibą w
Katowicach (obecnie Inteko Sp. z o.o. w likwidacji, KRS nr: 0000425506, NIP: 9542737919)
poprzez sprzedaż Przedmiotów Przetargu.
I.

Termin i miejsce przeprowadzenia przetargu
Przetarg odbędzie się w dniu 28 lipca 2016 r. o godzinie 10:00 w Sali nr 58 w siedzibie
Spółki.

II.

Termin i miejsce, w którym można obejrzeć Przedmioty Przetargu
Jednoczłonowy szynowy silnikowy wagon spalinowy typ DH1 3115 oraz dwuczłonowy
zespół trakcyjny typ DH2 3215 znajdują się we władaniu H. Cegielski FPS Sp. z o.o. z
siedzibą w Poznaniu (KRS nr: 0000069009) i są zlokalizowane w Poznaniu pod adresem
przy ul. 28 Czerwca 1956r nr 223/229, 61-485 Poznań.
Silnik Cummins NT 855 nr 23171022 (chwilowo wymontowany z dwuczłonowego
zespołu trakcyjnego typu DH2 3215) znajduje się we władaniu wspólników spółki
cywilnej Elżbieta Ćmak, Andrzej Ćmak, Lidia Gawęda, Jan Gawęda, prowadzących
działalność pod firmą: F.H.U. „Diesel-Krak-Serwis” S.C. Elżbieta Ćmak, Andrzej Ćmak,
Lidia Gawęda, Jan Gawęda (NIP: 6792138928, REGON: 351201726) i jest
zlokalizowany w Świątnikach Górnych pod adresem przy ul. Spokojnej 2, 32-040
Świątniki Górne.
Przedmioty Przetargu można oglądać w dniach 25 lipca 2016 roku, 26 lipca 2016 roku
oraz w dniu 27 lipca 2016 roku (3 dni ) w godz. 730 do 1330 po uprzednim uzgodnieniem
telefonicznym z Panem Mariuszem Lewickim, tel. +48 32 6038 731 oraz tel. 513 016 278.

III. Rodzaj i liczba Przedmiotów Przetargu

Przedmioty Przetargu to: 1) jednoczłonowy szynowy silnikowy wagon spalinowy typ
DH1 3115 oraz 2) dwuczłonowy zespół trakcyjny typ DH2 3215 (wraz z silnikiem
Cummins NT 855 nr 23171022).
IV. Wysokość ceny wywoławczej, wadium oraz postąpienia
Wysokość ceny wywoławczej: 147.000,00 zł (słownie: sto czterdzieści siedem tysięcy
złotych) netto.
Wysokość wadium: 14.700,00 zł (słownie: czternaście tysięcy siedemset złotych).
Wysokość postąpienia: postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.
V.

Termin i sposób wnoszenia wadium
Wadium należy wpłacić do dnia 28 lipca 2016r. do godziny 9:00.
Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Spółki nr: 96 1020 2498 0000
8502 0429 6521. Za moment wpłaty wadium uznaje się dzień uznania ww. rachunku
bankowego Spółki pełną kwotą wadium.

VI. Miejsce, termin i tryb składania ofert oraz okres, w którym oferty pozostają wiążące
Oferta jest składana w toku licytacji ustnej (w dniu 28 lipca 2016 r. o godzinie 10:00 w
Sali nr 58 w siedzibie Spółki). Pierwsza złożona oferta opiewa na cenę wywoławczą.
Oferta pozostaje wiążąca do momentu wyboru innej oferty (udzielenia przybicia) i
zawarcia umowy sprzedaży.
VII. Pouczenia
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny
wywoławczej Przedmiotów Przetargu. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żadne z
uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez
uczestników przetargu, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone w kwocie
nominalnej bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty. Wadium złożone przez nabywcę
zostanie zarachowane na poczet ceny.
Nabywca, który w terminie określonym w umowie nie uiści pełnej ceny nabycia, traci
prawa wynikające z uczestnictwa w przetargu oraz złożone wadium.
VIII. Wymagane dokumenty
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie następujących dokumentów i
oświadczeń:
1. wniosku o dopuszczenie do udziału w przetargu;
2. aktualnego wypisu z właściwego rejestru potwierdzający: nazwę, adres i status prawny
oferenta, a w przypadku stawiennictwa pełnomocnika – także pełnomocnictwa do

reprezentowania oferenta. Dodatkowo każda osoba fizyczna powinna legitymować się
dowodem tożsamości;
3. dowodu wpłacenia wadium w pełnej wysokości;
4. następujących oświadczeń:
a) o zapoznaniu się z treścią obwieszczenia o przetargu,
b) o zaakceptowaniu warunków określonych w obwieszczeniu o przetargu,
c) o zapoznaniu się i akceptacji stanu prawnego i faktycznego Przedmiotów Przetargu,
d) zobowiązania do pokrycia wszystkich kosztów związanych z zawarciem umowy
sprzedaży, w szczególności kosztów podatków i opłat, zgodnie ze wzorem do niniejszego
obwieszczenia.
Dokumenty konieczne do wzięcia udziału w przetargu należy składać w siedzibie Spółki
pod adresem przy ul. Wojewódzkiej 19, 40-026 Katowice w kancelarii Spółki (pokój nr
1) do dnia 28 lipca 2016 r. do godziny 9:00
Powyższe dokumenty zostaną sprawdzone przed licytacją przez komisję przetargową pod
względem formalnym.
IX. Pozostałe informacje i warunki przetargu
Niniejsze obwieszczenie stanowi warunki przetargu w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
Przedmioty Przetargu nie stanowią składników ujętych w ewidencji środków trwałych
Spółki. Przetarg jest prowadzony zgodnie ze stosowanym odpowiednio „Regulaminem
Regulaminu sprzedaży składników ujętych w ewidencji środków trwałych
Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach” (dalej:
„Regulamin”). Treść Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej Spółki:
www.gpw.katowice.pl. W przypadku sprzeczności między treścią niniejszego
obwieszczenia i treścią Regulaminu, pierwszeństwo ma treść niniejszego obwieszczenia.
Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą podpisania przez Spółkę oraz uczestnika
przetargu, któremu udzielono przybicia, wzoru umowy, który jest dostępny na stronie
internetowej Spółki: www.gpw.katowice.pl (dalej: „Wzór Umowy”). Udzielenie
przybicia nie oznacza zawarcia umowy. Z chwilą przybicia powstaje po stronie
uczestnika przetargu, któremu zostało udzielone przybicie obowiązek zawarcia ze Spółką
umowy o treści zgodnej ze Wzorem Umowy z uwzględnieniem ceny sprzedaży ustalonej
w wyniku przybicia. W przypadku sprzeczności między treścią Regulaminu oraz treścią
umowy zawartej z wykorzystaniem Wzoru Umowy, pierwszeństwo ma treść umowy.
Przez przystąpienie do przetargu każdy z uczestników przetargu oświadcza, że zapoznał
się z treścią niniejszego obwieszczenia, Regulaminu oraz Wzoru Umowy.
Spółka jest uprawniona do odwołania przetargu w każdym czasie.
Spółka jest uprawniona do zmiany warunków przetargu w każdym czasie.

