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I.

Niniejsze postępowanie jest prowadzone w sposób opisany w przedmiotowej SWS.
Nazwa oraz adres Sprzedającego.
PKP CARGO TERMINALE Sp. z o. o., z siedzibą w Żurawicy (37-710), przy ul. Kolejowa 55, wpisaną
do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000377050, NIP: 7952513756, REGON: 180655810, kapitał
zakładowy w wysokości 75.015.000,00 zł.
Osobami uprawnionymi przez Sprzedającego do kontaktowania się z oferentami w sprawie niniejszego
postępowania jest:
Barbara Parafiniuk w godz.7.00-15.00
sprawach dotyczących procedury.

tel.83 376 32 95 e-mail: b.parafiniuk@clmalaszewicze.pl – w

II. Sposób przeprowadzenia postępowania.
1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest jednoetapowo w trybie przetargu nieograniczonego
2. Jeżeli w postępowaniu wpłynie tylko jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu, Sprzedający ma prawo do
przeprowadzenia postępowania w sposób określony w niniejszej SWS powyżej lub:
1) unieważnienia postępowania, lub
2) kontynuacji postępowania poprzez negocjacje z Oferentem, który złożył ofertę
3. Sprzedający każdorazowo po przeprowadzeniu postępowania i wyborze oferty najkorzystniejszej ma prawo
do podjęcia negocjacji z Oferentem, którego oferta została wybrana, w zakresie ceny brutto.
III.
1.

2.

3.

4.

Informacja o sposobie porozumiewania się Stron w postępowaniu, w tym przekazywania
oświadczeń, wniosków, zawiadomień i innych informacji.
Wnioski o wyjaśnienie/modyfikację treści SWS należy składać za pośrednictwem platformy elektronicznej
w
Zakładce
„Pytania/Informacje”
dla
niniejszego
postępowania
lub
adres
e-mail:
b.parafiniuk@clmalaszewicze.pl.
Oświadczenia,
zawiadomienia
oraz
informacje,
stanowiące
korespondencję pomiędzy Sprzedającym i Oferentem przekazywane są w formie elektronicznej za
pośrednictwem platformy elektronicznej Sprzedającego lub mailowo poprzez załączenie skanu
podpisanego dokumentu w formacie pdf, jpg itp. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień i
informacji przyjmuje się datę ich wpływu do Sprzedającego. Każda ze Stron na żądanie drugiej
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
Zasady udzielania wyjaśnień i dokonywania modyfikacji treści SWS:
1) Wyjaśnienia są udzielane na wniosek Oferenta złożony w terminie nie krótszym niż 3 dni robocze przed
upływem terminu składania ofert. Zmiana terminu skadania ofert nie wpływa na przedłużenie terminu
składania wniosków o wyjaśnienie/modyfikacje treści SWS. Sprzedający jest zobowiązany udzielić
wyjaśnień, jeżeli wniosek wpłynął z zachowaniem wyznaczonego terminu. Wniosek wniesiony po
terminie, Sprzedający może pozostawić bez rozpoznania.
2) Modyfikacje, w tym dotyczące zmiany terminu składania ofert mogą być dokonywane w odpowiedzi
na wniosek Oferenta, o którym mowa w pkt 1 lub z inicjatywy Sprzedającego. Modyfikacja może być
dokonana tylko przed upływem terminu składania ofert.
3) Sprzedający przed upływem terminu składania ofert może zwołać zebranie wszystkich Oferentów
w celu wyjaśnienia treści SWS.
4) Informacje o dokonaniu modyfikacji, informację o zwołaniu zebrania, treść pytań (bez ujawniania źródła
zapytania) wraz z wyjaśnieniami, przekazywane są Oferentom, poprzez ich zamieszczenie na platformie
elektronicznej Sprzedającego.
Zakres informacji, które nie mogą zostać zastrzeżone przez Oferenta w niniejszym postępowaniu
i które są jawne dla innych Oferentów podczas otwarcia ofert: nazwa (firma) i adres Oferenta oraz ranking
ofert.
W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie lub załączonych oświadczeniach lub dokumentach
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Oferent powinien to wyraźnie zastrzec. Oferent nie może zastrzec
informacji, które zostaną upublicznione przez Sprzedającego podczas otwarcia ofert zgodnie z treścią ust.
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3. Zastrzeżenie takie zostanie uznane za nieskuteczne i informacja będzie podlegać upublicznieniu w
postępowaniu.
IV. Określenie przedmiotu sprzedaży.
1. Przedmiotem sprzedaży jest samochód ciężarowy marki PEUGEOT zgodnie z opisem podanym poniżej:
1) Marka: PEUGEOT,
2) Model: BOXER 333 2.2HDI MR’07E5 3.3t,
3) Wersja: 333 L1H1,
4) Numer rejestracyjny: RPR 37295 (uprzednio LBI 15155),
5) Rok produkcji: 2014,
6) Data pierwszej rejestracji: 29.07.2014 r.,
7) Nr VIN VF3YBTMFB12625725,
8) Całkowity przebieg: 76 020km,
9) Dopuszcalna masa całkowita: 3300kg/1440kg,
10) Pojemność/moc silnika: 2198cm³/96Kw (131KM),
11) Kolor powłoki lakieru: niebieski 2-warstwowy z efektem metalicznym,
12) Rodzaj nadwozia: furgon 4 drzwiowy,
13) Badanie techniczne ważne do: 22.10.2020 r.,
14) Ubezpieczenie ważne do: 31.12.2020 r.,
15) Liczba miejsc: 3
16) Wyposażenie: ABS+system wspomagania nagłego hamowania, drzwi boczne prawe przesuwne, fotel
pasażera podwójny, poduszka powietrzna kierowcy, przegroda przestrzeni bagażowej, szyby przednie
regulowane elektryczne+ zamek centralny, szyby przyciemniane, autoalarm, klimatyzacja
automatyczna, lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie.
CENA WYJŚCIOWA 24 600,00 ZŁ BRUTTO
2. Sprzedawca umożliwia wizję lokalną przedmiotu sprzedaży. Wizję można przeprowadzić przed terminem
złożenia oferty po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu wizyty z Panem Krzysztofem Lesiuk nr tel.
kom. 785 863 192.
V. Termin wykonania umowy.
Termin realizacji umowy: Oferent zobowiązany jest odebrać przedmiot sprzedaży w terminie 7 dni od dnia
powiadomienia przez Sprzedającego o możliwości odbioru, pod warunkiem dokonania zapłaty.
VI. Warunki udziału w postępowaniu oraz przesłanki odrzucenia oferty.
1. Sprzedający ma prawo wykluczyć z postępowania Oferentów, którzy nie wnieśli wadium w terminie
wyznaczonym przez Sprzedającego lub na przedłużony okres związania ofertą.
2. Sprzedający niezwłocznie zawiadamia Oferenta o wykluczeniu z postępowania, podając uzasadnienie
faktyczne i prawne.
3. Ofertę Oferenta wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
4. Oferent, który został skutecznie wykluczony z postępowania lub którego oferta została skutecznie
odrzucona z postępowania traci status uczestnika postępowania oraz prawo do uzyskania informacji
związanych z postępowaniem.
5. Sprzedający nie wyznacza szczegółowych warunków udziału w postępowaniu.
6. Sprzedający ma prawo odrzucić ofertę, jeżeli:
1) jest niezgodna z treścią SWS;
2) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji;
3) została złożona przez Oferenta wykluczonego z udziału w postępowaniu;
4) zawiera błędy, których nie można poprawić w trybie opisanym w Rozdziale XV,
5) Oferent w terminie trzech dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie wyraził zgody na poprawienie
omyłki, o której mowa w Rozdziale XV,
7. Sprzedający niezwłocznie zawiadamia Oferenta o odrzuceniu jego oferty, podając uzasadnienie faktyczne
odrzucenia.
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VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach wykazujących brak podstaw do wykluczenia
Oferenta z postępowania.
1. Oferent w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania na mocy Rozdziału VI ust. 1, jest
zobowiązany do złożenia wraz z ofertą dowodu wpłaty wadium zgodnie z Rozdziałem VIII.
2. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty Ofetrent powinien załączyć dokument
pełnomocnictwa określający jego zakres i podpisany przez osoby uprawnione do reprezentacji Oferenta.
3. Sprzedający w toku badania i oceny ofert może wzywać Oferentów do uzupełnienia wymaganych
pełnomocnictw.
4. Sprzedający może wyznaczyć Oferentowi termin na uzupełnienie pełnomocnictw.
5. Sprzedający w toku badania i oceny ofert może zwracać się do Oferentów o wyjaśnienie w wyznaczonym
terminie treści oferty, a także złożonych pełnomocnictw.
6. Sprzedający może żądać od Oferentów uzupełnienia treści oferty w wyznaczonym terminie.
VIII. Wymagania dotyczące wadium.
1. Sprzedający wymaga przed upływem terminu składania ofert wniesienia wadium w wysokości 1 000,00
PLN (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100).
2. Wadium należy wnieść w pieniądzu przelewem na konto w banku PEKAO S.A 55 1240 6292 1111 0010
7391 2799 z dopiskiem w przelewie „wadium w postępowaniu nr CLA-074/02/2020 ”.
3. Sprzedający zwraca niezwłocznie wadium Oferentom, którzy zostali skutecznie wykluczeni z postępowania
lub których oferty zostały skutecznie odrzucone. Sprzedający zwraca wadium pozostałym Oferentom
w terminie 14 dni po podpisaniu umowy lub unieważnieniu postępowania, z zastrzeżeniem, że wadium
Oferenta, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą jest zwracane po podpisaniu przez niego
umowy w sprawie sprzedaży.
4. Sprzedający zwraca wadium wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku
bankowego licząc od dnia wpływu pieniędzy na rachunek, na którym było przechowywane, pomniejszone
o koszt prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Oferenta.
5. Sprzedający może zatrzymać wadium, jeżeli:
1) Oferent, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie sprzedaży
na warunkach określonych w ofercie lub ustalonych w wyniku negocjacji; za odmowę uznaje się:
a) złożenie przez Oferenta pisemnego oświadczenia w przedmiotowej sprawie,
b) brak zwrotu podpisanego przez Oferenta egzemplarza umowy, po upływie 14 dni roboczych
od daty jej wysłania przez Sprzedającego do Oferenta, chyba że opóźnienie w zwrocie wynika
z przyczyn, za które Oferent nie ponosi odpowiedzialności;
c) dwukrotne nieusprawiedliwione niestawienie się w wyznaczonym terminie Oferenta celem
podpisania umowy przez Strony;
2) zawarcie umowy w sprawie sprzedaży stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Oferenta.
6. Sprzedający zwraca niezwłocznie wadium Oferentom, którzy zostali skutecznie wykluczeni z postępowania
lub których oferty zostały skutecznie odrzucone. Sprzedający zwraca wadium pozostałym Oferentom w
terminie 14 dni po podpisaniu umowy lub unieważnieniu postępowania, z zastrzeżeniem, że wadium
Oferenta, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą jest zwracane po podpisaniu przez niego
umowy w sprawie sprzedaży.
IX.
1.
2.
3.

Termin związania ofertą.
Termin związania ofertą wynosi 60 dni.
Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Przed upływem terminu związania ofertą Sprzedający może zwrócić się do Oferentów o wyrażenie zgody
na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres. Zgoda Oferenta na przedłużenie okresu związania
ofertą jest skuteczna tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to
możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Odmowa wyrażenia
zgody nie powoduje utraty przez Oferenta wadium wniesionego w postępowaniu, natomiast, powoduje
wykluczenie Oferenta z postępowania oraz uznanie jego oferty za odrzuconą.
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X.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami, należy złożyć (lub przesłać) w zamkniętej
kopercie do dnia 2020-03-31 do godz. 09.50 na adres: PKP CARGO TERMINALE Sp. o. o.., ul. Kolejarzy
22B, 21-540 Małaszewicze. Koperta powinna być opatrzona imieniem i nazwiskiem lub nazwą oraz
adresem Oferenta oraz opisana w następujący sposób: „Oferta - PEUGEOT BOXER postępowanie nr CLA074/02/2020, nie otwierać przed 2020-03-31 o godz. 10.00”.
2. Wszystkie oferty złożone po upływie terminu otwarcia ofert zostaną zwrócone Oferentom nieotwarte.
3. Sprzedający otworzy koperty z ofertami w dniu 2020-03-31 o godz. 10.00 w sali w budynku
administracyjnym przy ul. Kolejarzy 22B w Małaszewiczach
4. Oferenci, którzy złożyli oferty mogą być obecni przy ich otwarciu.
5. Sprzedający podczas otwarcia ofert otworzy kolejno koperty oznaczone określeniem „Wycofanie oferty”,
„Zmiana oferty”. Na końcu otworzy kolejno koperty oznaczone „Oferta - PEUGEOT BOXER”.
6. Podczas otwarcia ofert Sprzedający poda nazwy (firmy), adresy Oferentów oraz ranking ofert
7. W przypadku wycofania oferty, nie będzie ona otwierana i zostanie zwrócona Oferentowi.
8. W przypadku zmiany oferty Sprzedający wymieni całą ofertę, jeśli taka będzie dyspozycja Oferenta lub
dołączy jej częściową zamianę do oferty pierwotnej oznakowując ją tym samym numerem.
XI.
Oferty dodatkowe
1. Jeżeli w postępowaniu Sprzedający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej, ponieważ została
złożona więcej niż jedna oferta o takiej samej cenie brutto, Sprzedający wzywa Oferentów do złożenia ofert
dodatkowych.
2. Oferty dodatkowe nie mogą być mniej korzystne od ofert pierwotnie złożonych przez Oferentów.
3. Jeżeli po co najmniej 3-krotnym wezwaniu Oferentów, o którym mowa w ust. 1, nie jest możliwe dokonanie
wyboru oferty najkorzystniejszej, Sprzedający jest uprawniony do unieważnienia postępowania lub jego
kontynuacji poprzez negocjacje z Oferentami, którzy złożyli oferty dodatkowe o takiej samej cenie brutto.
4. Jeżeli po przeprowadzeniu negocjacji,o których mowa w ust. 3, nie jest możliwe dokonanie wyboru oferty
najkorzystniejszej, Sprzedający może unieważnić postępowanie.
XII.
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Opis kryteriów, którymi Sprzedający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.
Kryterium oceny ofert jest cena brutto przedmiotu sprzedaży podana przez Oferenta – waga 100%.
Na podstawie złożonych ofert Sprzedający dokona wyboru najkorzystniejszej cenowo oferty zgodnie z
przyjętym kryterium. Jako najkorzystniejsza zostanie uznana oferta Oferenta, który zaoferuje najwyższą
cenę brutto.
Ocena formalna ofert w zakresie kompletności i ważności wymaganych dokumentów zostanie
przeprowadzona na zasadzie „spełnia – nie spełnia”.
Sprzedający dokona oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty wyłącznie spośród ofert niepodlegających
odrzuceniu, złożonych przez Oferentów niepodlegających wykluczeniu
Sprzedający informuje, że jedynym kryterium oceny ofert jest cena brutto (waga 100%) za przedmiot
sprzedaży.
Sprzedający jako najkorzystniejszą ofertę uzna ofertę Oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę brutto.

XIII. Opis sposobu obliczania ceny.
1. Cena brutto oferty zostanie podana przez Oferenta w Formularzu oferty.
2. Zaoferowana cena musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego zrealizowania umowy.
3. Wszystkie ceny zawarte w Formularzu Oferty należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku, stosując
matematyczną zasadę zaokrągleń.
4. Cena musi być podana w PLN
XIV. Poprawianie ofert i wniosków
1. Sprzedający ma prawo poprawić w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie;
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2.

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją warunków sprzedaży.
Sprzedający niezwłocznie informuje Oferenta o poprawieniu jego.

Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy
1. O wynikach postępowania tj. wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania,
Sprzedający poinformuje Oferentów, którzy ubiegali się o udział w postępowaniu lub w danym etapie
postępowania, z zastrzeżeniem Rozdz. VI ust. 5, podając następujące informacje: imię i nazwisko/nazwę i
adres Oferenta oraz ranking ofert..
2. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty nie stanowi oświadczenia Sprzedającego o zawarciu
umowy. Umowa zostaje zawarta z chwilą jej podpisania, co oznacza, że Oferentowi nie przysługuje z tego
tytułu żadne roszczenie, w szczególności roszczenie o zawarcie umowy.
3. Warunkiem podpisania umowy jest uzyskanie przez Sprzedającego zgody odpowiednich organów Spółki.
W przypadku nie uzyskania tych zgód, Sprzedający może unieważnić postępowanie.

XV.

XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Sprzedający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XVII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
w sprawie sprzedaży, lub ogólne warunki umowy lub projekt umowy lub wzór umowy.
Opis istotnych dla Stron postanowień, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
został zawarty w istotnych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik nr 2 do do niniejszej SWS.
XVIII.
Pozostałe informacje
1. Sprzedający jest uprawniony do unieważnienia postępowania w każdym czasie, bez podania przyczyny.
2. Przedmiot sprzedaży zostanie wydany po zapłacie nelażnej ceny oraz podpisaniu przez Strony protokołu
zdawczo-odbiorczego.
3. Wszelkie koszty sprzedaży samochodu ponosi Oferent.
XIX. Załączniki
Integralnymi częściami niniejszego ogłoszenia są następujące załączniki:
1) Dokumantacja fotograficzna,
2) Istotne dla stron postanowienia umowy,
3) Formularz Oferty.
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Załącznik nr. 3 do SWS
Dla postępowania Nr. CLA -074/02/2020

FORMULARZ OFERTOWY
Oferent:……………………………………………………………………………………………….……..
Adres:………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………….…..
Nr. Tel:.......................................................
PESEL:……………………………………….
Składa ofertę do PKP CARGO Terminale Sp. z o.o.
ul. Kolejarzy 22B, 21-540 Małaszewicze
Zgodnie z wymogami określonymi w Ogłoszeniu sprzedaży, oznaczonego numerem sprawy:
CLA – 074/ 02 /2020
I.
Lp
1.

Oferent oferuje zakup przedmiotu sprzedaży za kwotę w zł netto:

Marka/model
pojazdu
PEUGOET BOXER

II.

Rok
produkcji
2014

Nr. Rej.
RPR
37295

Nr. ewidencyjny środka
trwałego
CLGM-001/SAM/2014

Lokalizacja

Oferowana cena
BRUTTO

21-540 Małaszewicze
ul.Kolejarzy 22B

Ponadto Oferent oświadcza, że:

1. Zapoznał się z ogłoszeniem sprzedaży i uznaje się za związanego określonymi w nim postanowieniami, a

2.
3.
4.
5.

w przpadku wyboru jego oferty, zobowiązuje się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym
przez Sprzedającego.
Uważa się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni, liczac od dnia otwarcia ofert.
Zapoznałem/łam się z aktualnym stamen faktycznym I prawnym przedmiotu sprzedaży i nie wnoszę
żadnych zastrzeżeń.
Znajduję się w sutuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej zakup i odbiór przedmiotu sprzedaży.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszej ofercie.

………………………………………
( miejscowość I data)

………………………………………………………
podpis Oferenta lub osoby upoważnionej do złożenia oferty)

