Załącznik do Zarządzenia
Dyrektora Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
Nr 35/2016
z dnia 16 maja 2016 r.

REGULAMIN AUKCJI
pojazdów w sprawie których własność przepadła na rzecz Gminy Miejskiej Kraków
na podstawie art. 50a i art. 130a ustawy z 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
(Dz.U.2012.1137).

§ 1.
Tryb i cel aukcji
Postępowanie jest prowadzone w trybie aukcji ustnej i jest jawne. Celem postępowania
jest wyłonienie Kupującego pojazdu będącego przedmiotem aukcji, który przepadł
na własność Gminy Miejskiej Kraków na postawie prawomocnego orzeczenie Sądu
zgodnie z art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym bądź z mocy prawa zgodnie
z art. 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz uzyskanie najwyższej ceny pojazdu.
§ 2.
Organizator
1. Organizatorem aukcji jest Dyrektor Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu
w Krakowie lub osoba przez niego upoważniona.
2. Aukcję przeprowadza stała komisja w składzie ustalonym przez Dyrektora Zarządu
Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie.
3. Od udziału w pracach komisji przeprowadzającej aukcję wyłączeni są pracownicy
Organizatora, o których mowa w art. 24 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postępowania administracyjnego.
§ 3.
Przedmiot aukcji
1. Przedmiotem aukcji są pojazdy, wobec których we właściwym postępowaniu
uprawniony organ orzekł przepadek na podstawie art. 130a ustawy prawo o ruchu
drogowym na rzecz Gminy Miejskiej Kraków oraz pojazdy które przepadły na rzecz
Gminy Miejskiej Kraków z mocy prawa na podstawie art. 50a ustawy Prawo o ruchu
drogowym bez ruchomości nie stanowiących części składowych lub przynależności
pojazdu pozostawionych przez dotychczasowego właściciela.
2. Wykaz pojazdów przeznaczonych do sprzedaży w drodze aukcji sporządza
Organizator.
3. Aukcję ogłasza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie ZIKiT przy ul. Centralnej 53
w Krakowie oraz na os. Złotej Jesieni 14 w Krakowie, oraz na stronie internetowej
Organizatora pod adresem www.zikit.krakow.pl, najpóźniej na 21 dni przed
wyznaczonym terminem aukcji.
4. Ogłoszenie powinno zawierać:
1) markę oraz rok produkcji pojazdu,
2) kwotę oszacowania wartości pojazdu wykonaną na zlecenie Organizatora,
3) termin i miejsce aukcji,
4) datę godzinę i miejsce, gdzie będzie możliwość obejrzenia pojazdów
podlegających aukcji a także możliwość wglądu do oceny technicznej pojazdu

będącej w posiadaniu Organizatora,
5) wysokość wadium i termin jego wpłaty,
6) zdjęcia pojazdu.
5. Bez podania przyczyny, najpóźniej na 3 dni kalendarzowe przed datą aukcji,
Organizator może odstąpić od przeprowadzenia aukcji w całości
lub co do poszczególnych pojazdów.

§ 4.
Uczestnicy aukcji
1.
2.

W aukcji mogą brać udział osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne
nie posiadające osobowości prawnej.
Oświadczenia woli w imieniu uczestnika może składać wyłącznie uczestnik lub osoba
umocowana, która przedłoży stosowne pisemne pełnomocnictwo.
§ 5.
Udział w aukcji

1. Przed przystąpieniem do aukcji uczestnik musi zapoznać się z regulaminem aukcji.
2. Przed rozpoczęciem aukcji uczestnicy mają obowiązek złożyć na ręce komisji
licytacyjnej:
1) oświadczenie, że uczestnik zapoznał się z regulaminem aukcji i że nie wnosi do nich
zastrzeżeń,
2) potwierdzenie wpłaty wadium w wysokości 200 zł.
3) ofertę uczestnictwa w aukcji zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1
do regulaminu.
3. Warunkiem udziału w aukcji jest złożenie dokumentów, o których mowa
w ust. 2.
4. Wadium wpłacić należy przelewem na rachunek bankowy Zarządu Infrastruktury
Komunalnej Transportu w Krakowie bądź w kasie ZIKiT znajdującej się w siedzibie
jednostki przy ul. Centralnej 53 W Krakowie.
5. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania
na rachunku bankowym Organizatora bądź datę dokonania wpłaty w kasie.
6. Wadium podlega zwrotowi po zakończeniu (rozstrzygnięciu) aukcji.
7. Uczestnik który nie wygrał aukcji wadium jest zwracane w kasie ZIKiT bądź przelewem
na wskazany przez niego rachunek bankowy.
8. Wadium wniesione przez uczestnika, który aukcję wygrał, zwraca się po podpisaniu
umowy kupna pojazdu. Na wniosek uczestnika wadium może być zaliczone na poczet
płatności za przedmiot aukcji.
9. Wadium nie podlega zwrotowi Uczestnikowi, który wygrał aukcję, ale nie zawarł umowy
w terminach określonych w § 6 ust.12 i 13 z przyczyn nieleżących po stronie
Organizatora.
10. W aukcji nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora oraz osoby pozostające
z nimi w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, oraz
osoby związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, a także osoby obecne
na sali w charakterze urzędowym.

§ 6.
Przebieg aukcji
1. Aukcja odbywa się ustnie, w miejscu i terminie ustalonym przez Organizatora.
2. Aukcja rozpoczyna się od zapoznania Uczestników z obowiązującymi przepisami
w sprawie zasad kupna pojazdu, ogłoszenia listy Uczestników dopuszczonych do aukcji
na poszczególne pojazdy oraz ogłoszenia ceny wywoławczej.
3. Uczestnik aukcji może działać przez pełnomocnika. W takim przypadku powinien
przedstawić oryginał pełnomocnictwa.
4. Wylicytowana kwota stanowić będzie cenę kupna pojazdu będącego przedmiotem
aukcji.
5. Cena wywoławcza I aukcji nie może być niższa niż ¾ kwoty oszacowania pojazdu
oraz nie może być niższa niż 2000 zł brutto. Cena wywołania II aukcji nie może być
niższa niż ½ kwoty oszacowania pojazdu oraz nie może być niższa niż 2000 zł brutto.
6. Zaoferowana cena przestaje wiązać uczestnika aukcji, jeżeli inny uczestnik zaoferował
cenę wyższą, zwaną dalej "postąpieniem". Aukcję wygrywa uczestnik, który zgłosił
najwyższą cenę, jeżeli po trzykrotny wezwaniu do dalszych postąpień, nikt
z uczestników nie zaoferował wyższej ceny.
7. Jeżeli uczestnik którego stawka została wybrana jako wyjściowa nie podjął licytacji
osobiście lub przez swojego pełnomocnika lub nie zgłosił się do udziału w aukcji traci
wpłacone wadium oraz prawo do udziału w licytacji w dalszym przebiegu aukcji.
Jednocześnie Organizator aukcji przyjmie w takim przypadku jako stawkę wyjściową
do licytacji kolejną najwyższą cenę spośród zaproponowanych przez Uczestników.
8. Minimalna wysokość postąpienia to 10 zł.
9. Aukcja jest ważna, jeżeli na aukcję zgłosi się nawet jeden uczestnik.
10. Osoba przeprowadzająca aukcję uprzedza uczestników, że po trzecim wywołaniu
najwyższej z zaoferowanych kwot ceny pojazdu, dalsze postąpienia nie będą przyjęte.
11. Po trzecim wywołaniu kwoty o której mowa w ust. 9, osoba przeprowadzająca aukcję
udziela przybicia, zamyka aukcję i ogłasza imię i nazwisko lub nazwę uczestnika który
aukcję wygrał oraz wylicytowaną cenę pojazdu.
12. Uczestnik któremu udzielono przybicia winien zawrzeć umowę kupna wylicytowanego
pojazdu w terminie 5 dni kalendarzowych od daty aukcji pod rygorem utraty
wpłaconego wadium i utraty prawa do zakupu pojazdu.
13. W przypadku gdy w terminie określonym w ust. 12 nie dojdzie do zawarcia umowy
kupna pojazdu z uczestnikiem któremu udzielono przybicia, Organizator może zawrzeć
umowę z uczestnikiem, który wylicytował drugą, co do wielkości stawkę, o ile nie byłą
ona niższa niż 90 % stawki wylicytowanej pierwotnie. Termin zawarcia umowy z takim
uczestnikiem upływa w 5 dni licząc od dana otrzymania przez niego zawiadomienia od
Organizatora o możliwości zawarcia umowy.
14. Aukcję uważa się za niedoszłą do skutku, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferował
nawet ceny wywołania.
§ 7.
Postanowienia końcowe
1. Komisja przeprowadzająca aukcję sporządza protokół, którego wzór stanowi załącznik
nr 1 do regulaminu, w którym określa:
1) termin i miejsce aukcji oraz datę sporządzenia protokołu,
2) przedmiot aukcji,
3) wykaz uczestników aukcji,
4) imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę osoby która zaoferowała
najwyższą kwotę,
5) imiona, nazwiska i podpisy przewodniczącego oraz pozostałych członków

2.
3.

4.
5.
6.

komisji.
Protokół z przeprowadzonej aukcji podpisuje przewodniczący i członkowie komisji
licytacyjnej oraz osoba wyłoniona w aukcji jako kupujący.
Uczestnik aukcji może zgłosić do protokołu aukcji skargę na naruszenie przepisów
o przeprowadzeniu aukcji. Skarga podlega rozpatrzeniu przez Dyrektora Zarządu
Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie.
Protokół stanowi podstawę do zawarcia umowy kupna pojazdu, osoba ustalona jako
nabywca zostanie powiadomiona o dniu podpisania umowy.
Niebezpieczeństwo przypadkowego uszkodzenia lub utraty rzeczy przechodzi
na Kupującego z chwilą udzielenia przybicia.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz przepisy Rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania
składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki
budżetowe.

Załącznik nr 1 do regulaminu aukcji

O F E R T A do udziału w aukcji na kupno pojazdu
1. Imię i nazwisko (nazwa)......................................................................................................
................................................................................................................................................
nr tel.:......................................
2. Adres zamieszkania (siedziba) ….........................................................................................
..................................................................................................................................................
3. Wskazanie pojazdu …………………………………………. (marka i nr rejestracyjny)
4. Proponowana wysokość ceny nabycia pojazdu będącego przedmiotem aukcji, nie niższa niż ¾
kwoty oszacowania pojazdu podanej przez Organizatora oraz nie niższa niż 2000 zł
brutto,.................................zł (słownie złotych :..............................................................)
5. Oferent (działający w jego imieniu i na jego rzecz pełnomocnik) oświadcza, że zarówno on, jak
i jego zastępca prawny (członek władz spółki przystępującej do aukcji) w stosunku do żadnego
z członków komisji aukcyjnej nie pozostają w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa
lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego
stopnia, oraz nie są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z członkami komisji
aukcyjnej.
6. Oświadczam, że zapoznałem się ze stanem technicznym pojazdu będącego przedmiotem aukcji.
7. Proszę o zwrot wadium na rachunek bankowy nr …......................................................, którego
właścicielem jest.................................................................................................
/ imię, nazwisko, adres zamieszkania lub nazwę firmy, adres siedziby – dane te winny być zgodne
z danymi uczestnika /(*)
8. Wpłacone przed przystąpieniem do aukcji wadium odbiorę, w wyznaczonym terminie, w
kasie Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie (*).
UWAGA!
1. Przy składaniu nin. Oferty należy okazać dowód wpłaty wadium.
2. Zaproponowanie ceny nabycia pojazdu niższej niż określona w pkt. 4 spowoduje odrzucenie oferty i
nie dopuszczenie do udziału w aukcji.

Kraków, dnia ........................................
.................................................................................
..........
( własnoręczny podpis)
/* /- niepotrzebne skreślić oraz (lub) wypełnić

Załącznik nr 2 do regulaminu aukcji

Protokół
Sporządzony

w

dniu

…………………..w

Krakowie,

z

aukcji

pojazdu………………..................................................

Komisja aukcji w składzie:
1.Przewodniczący Komisji ……………………………………...
2. Członek Komisji ……………………………………………...

Osoby dopuszczone do aukcji:

Osoby niedopuszczone do aukcji:

1.............................................................,

1.............................................................,

2.............................................................,

2.............................................................,

3.............................................................,

3.............................................................,

4.............................................................,

4.............................................................,

5.............................................................,

5.............................................................,

6..............................................................

6..............................................................,

Przewodniczący Komisji aukcji odczytał cenę wywoławczą aukcji pojazdu
w wysokości..............................zł., aukcję oferując najwyższą cenę wygrał:
....................................................zam. ............................................................................,
legitymujący się dowodem osobistym.........................................wydanym przez
.............................................................za kwotę ...........................zł., słownie:
...........................................................................................................................
Kwota ta zostaje pomniejszona o wpłacone wadium wynoszące:................zł. oraz
o cenę wywołania, którą kupujący zapłacił po przybiciu, tj.:...................................;

Podpis Uczestnika któremu udzielono przybicia:

Podpisy Komisji:

………………………………..

1. Przewodniczący Komisji
………………………....................
2.Członek Komisji
…………………………………...

Załącznik nr 3 do regulaminu aukcji
Wzór umowy sprzedaży pojazdu
Umowa
zawarta w Krakowie w dniu ...................... roku pomiędzy:
Gminą Miejską Kraków – Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu
w Krakowie ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, reprezentowany przez Marcina
Korusiewicza – p.o. Dyrektora Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu
w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, posiadającego REGON: 357116163 i NIP:
679-25-97-429,
zwanym dalej Sprzedającym,
a
……………….. zam. przy ...................................., legitymującym się dowodem osobistym
…………………………………………, posiadającym PESEL: ……………………………..
NIP: ……………………………….,
zwanym dalej Kupującym.

§ 1.
Przedmiot umowy
Sprzedający sprzedaje, a Kupujący nabywa pojazd marki …………… o numerze
rejestracyjnym …………….., rok produkcji ………….. r., nr identyfikacyjny pojazdu
(VIN) : ……………..., zwany dalej pojazdem. Załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy
jest opinia rzeczoznawcy w przedmiocie: oceny stanu technicznego pojazdu.
§ 2.
Oświadczenia stron umowy
1. Sprzedający oświadcza, że pojazd stanowi wyłączną własność Sprzedającego, jest wolny
od wad prawnych i nie jest obciążony żadnymi prawami osób trzecich, ani też nie jest
przedmiotem postępowania sądowego, zabezpieczającego ani egzekucyjnego.
2. Sprzedający oświadcza, iż pojazd przepadł na rzecz Sprzedającego na podstawie art. 130a
ustawy z 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym na podstawie prawomocnego
postanowienia Sądu ………………………… z dnia …………… sygn. akt …………../
z mocy prawa na podstawie art. 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym.*
3. Sprzedający oświadcza, iż nie posiada dowodu rejestracyjnego pojazdu ani kluczyków
pozwalających na uruchomienie pojazdu.
4. Kupujący oświadcza, że stan techniczny pojazdu wynikający z opinii rzeczoznawcy,
stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy, jest mu znany i nie będzie z tego tytułu
podnosił żadnych roszczeń wobec Sprzedającego.
5. Kupujący oświadcza, iż dokona ubezpieczenia pojazdu w zakresie odpowiedzialności
cywilnej.

* w zależności od podstawy przejęcia pojazdu na własność Gminy Miejskiej Kraków

§ 3.
Cena pojazdu
1. Sprzedający i Kupujący ustalili cenę pojazdu na kwotę ……………złotych brutto
(słownie: ……………………… 00/100).
2. Sprzedający wystawi Kupującemu fakturę VAT, którą Kupujący obowiązany jest zapłacić
przed wydaniem pojazdu przelewem na konto wskazane na fakturze bądź gotówką w kasie
Sprzedającego znajdującej w budynku przy ul. Centralnej 53 w Krakowie.
§4.
Koszty umowy oraz odbiór pojazdu
1. Strony ustaliły, że wszelkie koszty związane z zawarciem niniejszej umowy poniesie
Kupujący.
2. Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt odbierze pojazd z parkingu znajdującego
przy ul. Za Torem 22 w Krakowie w terminie wskazanym przez Sprzedającego.
3. Odbiór pojazdu zostanie potwierdzony przez strony niniejszej umowy podpisaniem
protokołu zdawczo-odbiorczego.
§ 5.
Postanowienia końcowe
1. Spory wynikłe w trakcie wykonywania umowy rozstrzygał będzie sąd właściwy
dla siedziby Sprzedającego.
2. W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach:
jeden egzemplarz dla Zamawiającego,
jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
5. Wykaz załączników stanowiących integralna część umowy:
- Załącznik nr 1 – Opinia rzeczoznawcy w przedmiocie: oceny stanu technicznego
pojazdu.
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