POWIATOWY ZARZĄD DRÓG
w Nowym Targu

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA POWIATU NOWOTARSKIEGO

Nowy Targ, 20 października 2020 r.
PZD-ZP.235.2.2020

OGŁOSZENIE
AUKCJI MATERIAŁÓW STALOWYCH (LICYTACJI USTNEJ )
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu (Sprzedający) ogłasza aukcję (ustną licytację) na
sprzedaż materiałów stalowych będących własnością Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym
Targu
1. Przedmiotem sprzedaży są następujące materiały stalowe:
1) Tabela
Nr

Nazwa materiału

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Dźwigar IPE 500
Dźwigar IPE 500
Dźwigar IPE 500
Dźwigar IPE 500
Dźwigar IPE 500
Dźwigar IPE 500
Dźwigar IPE 500
Dźwigar IPE 500
Dźwigar IPE 500
Dźwigar IPE 550
Dźwigar IPE 550
Dźwigar IPE 550
Dźwigar IPE 550
Dźwigar IPE 550

Orientacyjna
długość mb
10,7
6,6
6,6
6,6
6,6
6,6
6,6
6,6
6,6
10,5
9,8
8,3
8,3
8,3

Cena wywoławcza
brutto
840,00 zł
520,00 zł
520,00 zł
520,00 zł
520,00 zł
520,00 zł
520,00 zł
520,00 zł
520,00 zł
960,00 zł
900,00 zł
760,00 zł
760,00 zł
760,00 zł

Wadium
80,00 zł
50,00 zł
50,00 zł
50,00 zł
50,00 zł
50,00 zł
50,00 zł
50,00 zł
50,00 zł
100,00 zł
90,00 zł
80,00 zł
80,00 zł
80,00 zł

2) Przedmiotem licytacji będzie odrębnie każda ze sztuk wskazanych w tabeli zawartej w
pkt 1.
3) Długości poszczególnych materiałów stalowych wskazane w tabeli są wartościami
orientacyjnymi i mogą się różnić od rzeczywistej długości o kilkanaście centymetrów.
2. Postanowienia ogólne
1) Do czynności podejmowanych przez Sprzedającego i licytanta w niniejszej aukcji
stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst
jednolity Dz.U. z 2020 r., poz.1740).
2) Aukcja ma charakter publiczny i odbywa się w drodze ustnej licytacji prowadzonej
przez przewodniczącego komisji.
3) Aukcja – licytacja ustna wszczynana jest poprzez opublikowanie ogłoszenia o aukcji
na stronie Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu, pod adresem
https://pzd.nowotarski.org.pl/
4) W aukcji mogą brać udział osoby fizyczne, prawne, a także jednostki organizacyjne
nieposiadające osobowości prawnej, pod warunkiem posiadania zdolności prawnej,
z zastrzeżeniem poniższych postanowień.
5) Sprzedający zastrzega sobie prawo do odwołania aukcji w części lub w całości oraz
prawo do odwołania lub zmiany warunków aukcji bez podania przyczyn.
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6) Wszelkie pytania dotyczące aukcji należy kierować na adres Sprzedającego lub
telefonicznie 18 26 628 88. Osobą upoważnioną do kontaktów z licytantami są:
a) Karolina Kowalczyk,
b) Krystyna Stanek,
c) Anna Michałczak.
7) Stawienie się jednego licytanta, który został dopuszczony do aukcji, wystarcza do
przeprowadzenia aukcji.
8) Informacja o wynikach aukcji zostanie zamieszczona na stronie Powiatowego Zarządu
Dróg w Nowym Targu, pod adresem https://pzd.nowotarski.org.pl/
3. Informacje dot. wadium
1) Warunkiem udziału w aukcji jest w szczególności wniesienie wadium, pod rygorem
niedopuszczenia do aukcji.
2) Wadium należy wnieść wyłącznie w formie pieniądza w polskiej walucie (PLN).
3) Wadium należy wnieść do dnia 26 października 2020 r., przy czym za termin
wniesienia wadium przyjmuje się termin uznania (data i godzina) na rachunku
Sprzedającego.
4) Licytant jest zobowiązany do wniesienia wadium w odniesieniu do każdego materiału
stalowego, którego nabyciem jest zainteresowany, w kwotach podanych w pkt 1 ppkt 1.
5) W tytule przelewu należy podać nr materiału stalowego (ujęty w tabeli), którego
nabyciem licytant jest zainteresowany.
6) Wadium należy przekazać przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy:
Bank Ochrony Środowiska o/ Kraków, oo/Nowy Targ
konto nr 27 1540 1115 2043 6050 7413 0012
z podaniem informacji, których materiałów stalowych dotyczy.
7) Nie dopuszcza się możliwości wniesienia wadium w innej formie niż wymieniona w pkt
2.
8) Sprzedający zwraca wadium licytantom w terminie do 5 dni od dnia przeprowadzenia
aukcji, z wyjątkiem licytanta, na rzecz którego dokonano przybicia.
9) Sprzedający zwraca wadium niezwłocznie licytantowi, na rzecz którego dokonano
przybicia, po uregulowaniu należności, o których mowa w pkt 7.2, z zastrzeżeniem pkt
10.
10) Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy licytant, na rzecz którego dokonano
przybicia, nie zapłaci ceny nabycia materiału stalowego, w terminie wskazanym w pkt 7
ppkt 2.
11) Z uwagi na sprzedaż każdej sztuki materiałów metalowych odrębnie, przepisy ppkt 1-3 i
6-10 stosuje się odpowiednio.
4. Miejsce i termin, w którym można oglądać materiały stalowe:
Materiały stalowe można oglądać w siedzibie Sprzedającego ul. Szpitalna 14 w Nowym
Targu od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:30 do 14:30 - po wcześniejszym
telefonicznym umówieniu z jedną z osób wskazanych w pkt 2 ppkt 6.
5. Miejsce i termin aukcji, rejestracja licytantów:
1) Aukcja rozpocznie się w dniu 27 października 2020 r. o godz. 10:00 w budynku
Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu, ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ
(sala konferencyjna).
2) Przed otwarciem aukcji, podmiot chcący wziąć udział w aukcji winien przedłożyć
komisji dowód tożsamości, pełnomocnictwo – w przypadku podmiotów działających
przez pełnomocnika, a także w przypadku podmiotów mających status osób prawnych
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czy jednostek nieposiadających osobowości prawnej – dokument uprawniający do
działania w imieniu tych podmiotów. Dokumenty, o których mowa w zdaniu
poprzednim należy przedłożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez uczestnika aukcji.
3) W aukcji mogą wziąć udział jedynie podmioty zarejestrowane przez Sprzedającego
jako licytanci. Warunkiem zarejestrowania jest spełnienie wymagań przewidzianych
w ppkt 2 oraz wymogu wniesienia wadium, co podlega sprawdzeniu przez komisję.
Zarejestrowanemu licytantowi zostanie przekazana tabliczka z numerem, pod którym
został on zarejestrowany.
4) Rejestracja trwać będzie w dniu 27 października 2020 r. pomiędzy godz. 9:30 –
9:50.
6. Przebieg aukcji
1) Aukcję rozpoczyna prowadzący aukcję od wywołania przedmiotu aukcji, podania
ceny wywoławczej przedmiotu aukcji i wartości minimalnego postąpienia,
określonego zgodnie z ppkt 3. Po spełnieniu wspomnianych wymogów, prowadzący
aukcję wzywa do składania ofert (Kto oferuje cenę wywoławczą? Kto da więcej?).
2) Najniższa zaoferowana cena przez licytanta nie może być niższa od ceny
wywoławczej.
3) Postąpienie nie może wynosić mniej niż 30 złotych.
4) Zaoferowana cena przestaje wiązać licytanta, gdy inny licytant zaoferuje cenę wyższą,
(przebije zaoferowaną cenę innego licytanta), zwaną dalej „postąpieniem”.
5) Licytacja odbywa się poprzez podniesienie przez licytanta tabliczki z numerem oraz
podanie kwoty, za którą licytant chce nabyć materiał stalowy.
6) Jeżeli po trzykrotnym wezwaniu przez prowadzącego aukcję nikt nie zgłosi
postąpienia, ostatni licytant (który zaoferował najwyższą cenę) otrzymuje przybicie.
7) Z chwilą przybicia następuje sprzedaż materiału stalowego, będącego przedmiotem
licytacji na rzecz licytanta.
8) Z uwagi na sprzedaż każdej sztuki materiałów metalowych odrębnie, przepisy ppkt 17 stosuje się odpowiednio.
9) W przypadku nie przystąpienia do aukcji żadnego podmiotu w zakresie dotyczącym
niektórych materiałów objętych aukcją, aukcji w tym zakresie nie przeprowadza się.
10) Aukcji nie przeprowadza się w przypadku nie przystąpienia do aukcji żadnego
podmiotu.
7. Warunki odbioru materiałów stalowych
1) Niezwłocznie po zakończeniu aukcji, licytant, na którego rzecz dokonano przybicia,
zobowiązany jest podać komisji dane niezbędne do wystawienia faktury.
2) Licytant, na którego rzecz dokonano przybicia, zobowiązany jest w terminie do 7 dni
od daty otrzymania faktury, uregulować należność na niej wskazaną, na rachunek
wskazany na fakturze. W przypadku uchybienia terminowi płatności, Sprzedającemu
przysługuje prawo do dochodzenia ustawowych odsetek przewidzianych Kodeksem
cywilnym za opóźnienie względnie prawo dochodzenia odsetek ustawowych za
opóźnienie w transakcjach handlowych.
3) Sprzedającemu przysługuje prawo odstąpienia ze skutkiem natychmiastowym od
umowy zawartej z licytantem, któremu udzielono przybicia, gdy licytant ten w dniu
przeprowadzenia aukcji nie podał danych wskazanych w ppkt 1 i/lub w określonym
terminie nie uiścił ceny nabycia.
4) Sprzedający może odstąpić od umowy zawartej z licytantem, któremu udzielono
przybicia, w przypadku wskazanym w ppkt 3, w terminie 45 dni od daty powzięcia
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wiadomości o zaistnieniu którejkolwiek przyczyny określonej w ppkt 3, stanowiącej
podstawę odstąpienia od umowy.
5) W przypadku odstąpienia od umowy przez Sprzedającego, licytant, któremu udzielono
przybicia, traci złożone wadium.
6) Licytant, któremu udzielono przybicia zobowiązany jest zakupione materiały stalowe
odebrać na swój koszt i swoim staraniem w dniach i godzinach pracy Sprzedającego,
w terminie do 14 dni od dnia dokonania płatności, o której mowa w ppkt 2.
7) Odpowiedzialność za zniszczenia powstałe wskutek niewłaściwie wykonywanych
prac związanych z załadunkiem i transportem nabytych materiałów stalowych ponosi
nabywca.
8. Protokół
1) Po zakończeniu aukcji komisja sporządza i podpisuje protokół z przeprowadzonej
aukcji. Data jego podpisania jest datą zakończenia aukcji.
2) Protokół z przebiegu aukcji zawiera:
a) datę i miejsce aukcji,
b) nazwiska i imiona członków komisji z podaniem osoby prowadzącej aukcję,
c) wysokość ceny wywoławczej każdego z nabytych materiałów stalowych,
d) wysokość najwyższej kwoty wylicytowanej za każdy z nabytych materiałów,
e) imię i nazwisko nabywcy wraz z adresem zamieszkania lub nazwę firmy wraz z
adresem jej siedziby, jeśli nabywcą jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna
nie posiadająca osobowości prawnej,
f) wysokość ceny nabycia każdego z materiałów stalowych wraz z podatkiem VAT,
g) podpisy członków komisji.
9. Informacje dot. danych osobowych Pani/Pana w związku z wejściem w życie
rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO)
Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 rozporządzenia 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.
Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Zarząd Dróg w
Nowym Targu (Zamawiający);
2) kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych Zamawiającego możliwy jest pod
adresem: iod@nowotarski.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art.6 ust.1 lit.c RODO w
celu związanym z niniejszym postępowaniem;
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres, który wyznaczony
zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w
sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji
w sprawie działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią
inaczej;
5) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.22 RODO;
6) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art.15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
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b) na podstawie art.16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą
oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników),
c) na podstawie art.18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
w art.18 ust.2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania
w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków
ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z
uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego),
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
Pani/Pani uzna, że przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza
przepisy RODO;
7) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art.17 ust.3 lit.b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art.20 RODO;
c) na podstawie art.21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
jest art.6 ust.1 lit.c RODO.

______________________________
Dyrektor
Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu
mgr inż. Tomasz Moskalik

ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ
tel./ fax. (0-18) 26-497-70, 26-628-88
pzd@nowotarski.pl

Strona 5 z 5

e-mail:

