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Sanok, dnia 06.07.2018 r. 

 
OGŁOSZENIE O AUKCJI 

 

w przedmiocie sprzedaży samochodu marki Volkswagen T4 o nr rej. RSA 
86MS  nr (VIN) WV2ZZZ70Z2H051129 

 
Podstawę prawną niniejszego postępowania stanowią: 

− Uchwała nr XV/168/2011 Rady Powiatu Sanockiego z dnia 28 października 2011 r.                  

w sprawie określenia zasad zbywania aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego 

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku oraz oddawania ich w dzierżawę, najem, użytkowanie 

lub użyczenie. 

− zgoda Zarządu Powiatu Sanockiego (Uchwała Nr 159/2018)  z dnia 2 lipca 2018r. w sprawie 

wyrażenia zgody na zbycie przez SPZOZ w Sanoku  wymienionego składnika 

majątkowego. 

I. Aukcja jest organizowana przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej  ul. 800-

lecia 26, 38-500 Sanok KRS nr: 0000059726 w Sądzie Rejonowym  w Rzeszowie, XII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  NIP:687-16-40-438,REGON:370 444 345, 

zwany w dalszej części „Organizatorem”. 

II.    Aukcja ma na celu zawarcie umowy sprzedaży samochodu Volkswagen T4 o nr rej. RSA 

86MS . 

III. Przedmiotem aukcji jest sprzedaż samochodu Volkswagen T4 o nr rej. RSA 86MS 

będącego własnością  Samodzielnego  Publicznego  Zespołu Opieki Zdrowotnej    w Sanoku. 

IV. Warunki aukcji. 

Sprzedający  wymaga   przed  przystąpieniem do aukcji wniesienia wadium w kwocie    500 zł  

(słownie: pięćset złotych).  Wadium w  pieniądzu  należy wpłacić przelewem na rachunek 

bankowy SPZOZ w Sanoku: 

Podkarpacki Bank Spółdzielczy Oddział w Sanoku nr 58 8642 0002 2001 0060 1685 0004 

Wadium może być także wpłacone do kasy w SP ZOZ w Sanoku ( obok Rejestracji do 
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Poradni Specjalistycznych ul.800 - lecia 26 )                                                                                                          

Osoba   przystępująca   do   aukcji   obowiązana   jest   okazać   dowód   wpłaty   wadium 

organizatorowi. 

Wadium  wniesione  przez  uczestnika  aukcji,  który  aukcję  wygrał – kupujący ,  zalicza się 

na poczet  końcowej kwoty wylicytowanej w aukcji. 

Kupujący zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż  7 dni od daty 

rozstrzygnięcia aukcji i niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży. 

Pozostałym  uczestnikom  aukcji  wadium  zostanie  zwrócone  w  ciągu  5  dni  od  dnia 

zakończenia aukcji. 

W razie uchylenia się od zawarcia umowy przez uczestnika, który aukcje wygrał, wniesienie 

wadium przepada na rzecz SPZOZ w Sanoku. 

2. Cena wywoławcza*: 2.500 zł netto za sprzedaż samochodu. 

3. Ustala się minimalną wysokość postępowania na 10,00 zł. 

4. Aukcja prowadzona jest przez Komisję powołaną przez Dyrektora SPZOZ w Sanoku. 

5. Z przebiegu aukcji sporządzony jest protokół. 

6.Uczestnicy, osoby występujące w imieniu oferenta powinni posiadać-okazać 

Przewodniczącemu Komisji; 

a) dokumenty potwierdzające tożsamość, w szczególności dowód osobisty lub paszport, 

przedstawiając aktualny wypis z KRS oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości 

osób reprezentujących podmiot, 

b) dokument wpłaty wadium, 

c) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej  wystawione nie wcześniej niż 6 miesiące przed terminem aukcji 

( nie dotyczy osób fizycznych ) 

e) nie posiadają na dzień otwarcia aukcji zaległości płatniczych z tytułu wymaganych 

zobowiązań w SP ZOZ Sanok, 

7. Uczestnik aukcji /osoba reprezentacyjna uczestnika aukcji/ potwierdza swoją obecność 
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poprzez złożenie podpisu na liście stanowiącej załącznik do protokołu aukcji. 

8. Aukcja jest jawna. Prowadzący aukcję może nakazać opuszczenie sali osobom 

zakłócającym przebieg aukcji. 

9. Prowadzący aukcje ogłasza rozpoczęcie aukcji poprzez odczytanie ceny wywoławczej. 

10. Przybicie poprzedzane jest podaniem wylicytowanej ceny oraz słowami - „po raz pierwszy, 

po raz drugi, po raz trzeci”- po czym następuje przybicie. 

11. Oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać gdy inny uczestnik aukcji złożył przed 

udzieleniem przybicia ofertę korzystniejszą. 

12.  Zawarcie umowy – niezwłocznie po zakończeniu aukcji. 

I. Osoby upoważnione do udzielania informacji. 

Zbigniew Patryn – w sprawach merytorycznych tel/fax 134656295   w godz.  8-14, 

SPZOZ  w Sanoku, ul. 800-lecia 26, Budynek Administracji, pok. Nr 15. 

Edyta Dżułyk – w sprawach formalnych tel. 0134656100 w godz. 8-14, SPZOZ  w 

Sanoku, ul. 800-lecia 26, Budynek Administracji, Sekretariat. 

II. Miejsce i termin aukcji. 

Aukcja odbędzie się w siedzibie Organizatora w Samodzielnym Publicznym Zespole 

Opieki Zdrowotnej w Sanoku, ul. 800-lecia 26, Budynek Szpitala- Sala Konferencyjna 

( obok Sekretariatu Dyrekcji )  w terminie: 25.07.2018 r. o godz. 10:00 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku, zgodnie z art. 70¹ § 3 Kodeksu 

Cywilnego zastrzega sobie możliwość zmiany lub odwołania ogłoszenia    a także warunków 

aukcji oraz możliwość odwołania aukcji lub unieważnienia  aukcji bez podania przyczyn do 

czasu rozpoczęcia aukcji. 

 

Ogłoszenie niniejsze zostało zamieszczone na stronie internetowej Organizatora 

www.zozsanok.pl oraz na tablicach ogłoszeń SPZOZ w Sanoku. 

 

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

                                                                                                Dyrektor  SPZOZ  w Sanoku 



 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku 

38-500 Sanok, ul. 800-lecia 26 

tel. +48 13 46 56 100 fax +48 13 46 56 200  www.zozsanok.pl 

Rachunek bankowy PBS o/Sanok nr 85864200022001006016850003 

NIP 687-16-40-438; REGON 370444345, KRS 0000059726 

Sekretariat /e-mail: edzulyk@zozsanok.pl 

 

 

 

Strona 4 

Pismo: sporządziła  Edyta Dżułyk 

Inspektor ds. Administracyjno-Kancelaryjnych  

 

 
         UMOWA SPRZEDAŻY SAMOCHODU 

 
zawarta w Sanoku w dniu ……………... pomiędzy: 
Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej 
ul. 800-lecia 26, 38-500 Sanok 
KRS nr: 0000059726 w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego 
NIP: 687-16-40-438, REGON: 370 444 345 reprezentowanym przez: 
Dyrektora – Henryka Przybycienia 
 
zwanym w dalszej części umowy „Sprzedającym”, a 

 
………………………………………………………………………………………………………… 
zwanym w treści umowy „Kupującym”, 
o następującej treści: 

§ 1 
Sprzedający oświadcza, że: 
1)  jest właścicielem samochodu - karetki, marki Volkswagen T4 o numerze rejestracyjnym    
     RSA 86MS o numerze identyfikacyjnym (VIN) WV 2ZZZ702H051129  rok produkcji 2001. 
2)  samochód jest wolny od wad prawnych, nie jest obciążony prawami na rzecz osób    
     trzecich oraz, że nie toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem jest ten pojazd    
     ani, że nie stanowi on przedmiotu zabezpieczenia. 

 
§ 2 

 
 
1. Należność w kwocie ……………. zł brutto (słownie: ……………………………… ), należy 
wpłacić na rachunek bankowy Sprzedającego: Podkarpacki Bank Spółdzielczy Oddział w 
Sanoku nr 85 8642 0002 2001 0060 1685 0003, w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury 
VAT. 
 

§ 3 
 

1. Wydanie przedmiotu sprzedaży – bez wyposażenia medycznego i dowodem rejestracyjnym 
nastąpi w terminie 3 dni od daty zapłaty umówionej ceny transakcji. Jako potwierdzenie 
wykonania powyższego Strony sporządzą protokół zdawczo-odbiorczy. 
2. Sprzedający wyda Kupującemu wszystkie posiadane dokumenty dotyczące pojazdu. 
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§ 4 

 
1. Kupujący oświadcza, że znany mu jest stan techniczny pojazdu opisanego w § 1 niniejszej 
umowy i nie zgłasza do niego żadnych uwag. 
2. Kupujący sprawdził także oznaczenia numerowe pojazdu i dowodu rejestracyjnego, nie 
wnosząc do nich żadnych zastrzeżeń. 
3. Strony zgodnie oświadczają, iż przedmiot umowy jako towar używany nie podlega reklamacji. 
4. Nabywca złoży w dniu podpisania niniejszej umowy pisemne wypowiedzenie warunków 
ubezpieczenia. 

 
 

§ 5 

 
Wszelkie koszty związane z zawarciem niniejszej umowy obciążają Kupującego. 

§ 6 

 
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 

§ 7 

 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają postanowienia 
regulaminu oraz obowiązujące przepisy Kodeksu cywilnego. 

 § 8 

 
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla sprzedającego 
i jeden dla kupującego. 
 
 
 
 
 
          Sprzedający:                                                                      Kupujący: 
 
 
 
 
..............................................                                            .......…...................... 
 
 
 
 


