
Zalacznik do zarzadzenia nr.435.5
Dyrektora ZDM z 6riu BQ, Q Q'. Q ffi rv'

REGULAMIN

zbywania pojazd6w stanowi4cych wlasnos6 Miasta Stolecznego Warszawy,
bgdqcych na stanie ksiggowym Zarz4dl D169 Miejskich, po ich usunigciu na podstawie

art. 50a ustawy Pra\ryo o ruchu drogowym.

Dzial I
Rozdzial I

Postanowienia o96lne

sl.
Regulamin okre5la zasady itryb zbywania pojazd6w stanowi4cych wlasnoii Miasta Stolecznego

Warszawy, bgd4cych na stanie ksiggowym Zarz4d,.t Dr6g Miejskich, po ich usunigciu na podstawte

art. 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym.
llekro6 w Regulaminie jest mowa o:

1) nabl'rvcy nale2y przez to rozumiei osobg fizyczn4, osobg prawn4 lub jednostkg organizacyjn4

nie posiadaj4c4 osobowoici prawnej, kt6rej ofertg organizator uznal za najlepsz4 i kt6ra zostala

llybrana do zawarcia umowy dotycz4cej nabycia ruchomoSci;

2) oferencie - nalezy przez to rozumiei osobg fizyczn4, osobg prawn4 lub jednostkg organizacyjn4

nie posiadajqc4 osobowoici prawnej, kt6ra zlozyla ofertg nabycia ruchomoSci nale24cej do m.st.

Warszawy;
3) organizalorze - nale2y przez Io roztmiet Zarz4d Dr6g Miej skich;

4) pracowniku - nale2y przez to rozumiet. przez to pracownika zatrudnionego w Zarz4dzie Dr6g
Miejskich;

5) pojazdach - nale2y przez ro rozumie6 pojazdy stanowi4ce wlasnorii Miasta Stolecznego

Warszawy, bgd4ce na stanie ksiggowym Zarzydts Dr6g Miejskich, po ich usunigciu na podstawie

art. 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym;
6) Dyrektorze - n alezy przez to rozumie6 Dyrektora Zarz4du Dr6g Miejskich.

s2.
Dyrektor, w granicach swoich kompetencji, kieruj4c sig wzglgdami ekonomicznymi i przydatnoSci4

danego pojazdu na podstawie rekomendacji Komisji decyduje o zbyciu pojazdu stanowi4cego

wlasno6c m.st. Warsza*y, a bgd4cego na stanie ksiggowym Zarzqdu Dr6g Miejskich po jego

usunigciu w trybie a*. 50a Prawo o ruchu drogowym.
Dyrektor zatwierdza procedurg zbycia, ceng wyvolawcz4 danego pojazdu, wysokoSi wadium i pelni

nadz6r nad procedurami zbycia, a takze wykonuje inne czynno6ci wynikajqce z niniejszego

regulaminu, w tym podpisuje umowg z nabyrvc4.

Ceng wywolawcz4, o kt6rej mowa w ust.2, ustala sig w wysokoici nie niZszej ni2 warto66 pojaz<lu

oszacowana przez bieglego rzeczoznawcg wybranego zgodnie z zarz4dzeniem Dyrektora ZDM
w sprawie Zasad udzielania zam6wieri publicmych.
Dyrektor mo2e upowa2nii Zastgpc6w Dyrektor6w do przeprowadzenia czynno5ci, o kt6rych mowa

wust. 1i2.
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Zbycie pojazdl nast4pi w drodze przetargu, przeprowadzanego

nieograniczonego, nazwanego dalej: Przetargiem, a w przypadku

z wolnej rgki.
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w formie pisemnego przetargu
jego nieskuteczno6ci sprzeda2y
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s4.
w Przetargu mogQ bra6 udzial osoby fizyczne, osoby prawne ijednostki organizacyjne nieposiadaj4ce
osobowoSci prawnej, kt6re spelniaj4 warunki okre6lone w ogloszeniu o zbyciu pojazdu.
w Przetargu nie mog4 brai udzialu osoby wchodz4ce w sklad Komisji przetargowej, a tak2e ich
mal2onkowie, osoby znajduj4ce sig z nimi w stosunku pokrewiefstwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokewietistwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia oraz osoby zwi4zane
z osob4 wchodz4c4 w sklad Komisji Przetargowej zgulu przysposobienia, opieki lub kurateli, a tak2e
inne osoby bior4ce udzial w przygotowaniu i przeprowadzeniu przetargu, w tyrn osoby i jednostki
organizacyjne uczestnicz4ce w wycenie pojazd6w.
Oferent bior4cy udzial w procedurze zbycia pojazdu, o kt6rej mowa w $ 1 ust. l, ponosi kosZy
swojego w niej udzialu.
Kazdy oferent jest zwiqzany tresciq niniejszego Regulaminu oraz postanowieniami zawartymi w
ogloszeniu, o kt6rym mowa w $ 7.
Do przeprowadzenia procedury zbycia pojazdu, wskazanej w $ 3, wystarcza ziozenie przez oferenta
jednej wa2nej oferty.
OdpowiedzialnoSi organizatora za wady frzyczne t prawnej rzeczy u2pvanej (rgkojmia), jest
wyl4czona.

wyl4czenie odpowiedzialnosci z t)tu{u rgkojmi, o kt6rym mowa w ust. 6 jest bezskuteczne, jeZeli
Organizator zatail podstgpnie wadg przed Nabyrvc4
Wszelkie spory mog?ce powstai w zwi4zku z umowami zawieranymi na podstawie niniejszego
Regulaminu bgd4 rozstrzygane przez s4d powszechny wlasciwy miejscowo dla siedziby or ganizatora-

Rozdzial 2
Komisja Przetargowa

ss.
W celu przeprowadzenia Przetargu Dyrektor lub upowa2niona przez niego osoba, o kt6rej mowa
w S 2 ust. 4, powoluje Komisjg Przetargowq.
W sktad Komisji Przetargowej wchodzi Przewodnicz4cy, Zastgpca Przewodnicz4cego, Sekretarz
i ewenl ualnie pozostali czlonkowie.
Przewodnicz4cy Komisji Przetargowej, lub podczas jego nieobecnoSci Zastgpca Przewodnicz4cego,
kieruje pracami Komisji i reprezentujej4 na zewnQtrz.

s6.
Do zadart Komisji Przetargowej naleZy w szczeg6lno5ci:
1) pozyskanie wyceny pojazdu sporz4dzonej przez bieglego;
2) przygotowanie ,,ogloszenia o zamiarze zbycia pojazdrt stanowi4cego wlasnoii Miasta

Stolecznego Warszawy, bgd4cego na stanie ksiggowym Zarz4du Dr6g Miejskich, po ich usunigciu
na podstawie art. 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym", zwanego dalej: Ogloszeniem,
dotycz4cego procedury zbycia pojazdu oraz przeprowadzerie tej procedury, w tym ocena
zloionych ofert i wystqpienie do Dl,rektora lub upowaznionej przez niego osoby o zatwierdzenie
wyboru naj korzystniej szej oferty;

3) wykonywanie innych czynno6ci wynikaj4cych z niniejszego regulaminu i zastrze2onych dla
Komisji Przetargowej.

Rozdzial 3
Ogloszenie

s7.
Komisja Przetargowa zamieszcza Ogloszenie o zamiarze zbycia pojazdu na tablicy ogloszef ZDM
oraz na stronie intemetowej ZDM. a w razie potrzeby r6wnie2 w innych miejscach przeznaczonych
dla ogloszeri. Ogloszenie mo2e by6 r6wnie2 zamieszczone na portalach internetowych.
W Ogloszeniu podaje sig czas, miejsce, przedmiot oraz zasady procedury zbycia pojazdu albo
wskazuje sig spos6b udostgpnienia tych warunk6w.
W jednyn Ogloszeniu moZna zamieScii informacjg o wigcej ni2 jednym zbl.wanym pojeldzie.

8.
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4. Og{oszenie okeila w szczeg6lnoSci:

1) nazwg i siedzibg jednostki prowadz4cej Przetargl
2) miejsce itemin skladania ofert, z tym, 2e pomigdzy dat4 ogloszenia, a terminem skladania ofert

powinno uplyn46 co najmniej 14 dni kalendarzowych;
3) miejsce i termin, w kt6rych moZna obejrzei zbywany pojazd;

4) rodzaj, opis i liczbg zbywanych pojazd6w;

5) wysokoS6 wadium oraz formg, termin i miejscejego wniesienia;

6) ceng w)'wotawcz4;
7) wymagania. jakim powinna odpowiadai oferta;
8) wskazanie, ze organizator zastrzega sobie prawo odwolania procedury zbycia. przesunigcia jej

terminu lub niedokonania wyboru oferty bez podania przyczynya

9) termin zawarcia umowy sprzeda2y;

l0) dane osoby/os6b do kontaktu.
5. Ogloszenie zawiera klauzulg informacyjnq o stanie prawnym i dokumentach pojazd6w wystawionych

na sorzeda2.

Dzial II
Rozdzial I

Wadium w Przetargu

$8.
1. W procedurze Przetargo wprowadza sig obowi4zek wniesienia przez oferenta wadium w wysokoSci

nie ni2szej ni2 10o% ceny wywolawczej.
2. Wadium wnosi sig wyl4cznie w pieni4dzu, w walucie polskiej. Miejsce, forma oraz termin wniesienia

r.radium okreSlone sq r.r Ogloszeniu.

3. Za termin dokonania wplaty wadium przyjmuje sig termin wplyrvu Srodk6w platniczych na wskazany

w Ogloszeniu rachunek bankowy organizatora. Wadium uwa2a sig za prawidlowo wplacone przez

oferenta,jeSli kwota wplyngla na rachunek bankowy organizatora do dnia wskazanego w Ogloszeniu.

4. Potwierdzeniem wplaty wadium jest dow6d wplaty zal4czony do oferty.

5. Wadium zvrraca sig niezwlocznie po:

l) zakoriczeniu Przetargu - oferentom, kt6rych oferty nie zostaly wybrane lub podlegaj4 odrzuceniu;

2) odwolaniu Przetargu - wszystkim oferentom.

6. Wadium zostanie zwr6cone na rachunek bankowy, kt6rego numer zostal podany w ofercie skladanej

przez oferenta, bez odsetek naliczonych w zwi4zku z przechowlnvaniem wadium na koncie

bankowym organizatora.

7. Wadium wplacone przez nabywca zalicza sig na poczet ceny nabycia pojazdu z dniem rozstrzygnigcia

przetargu, bez odsetek naliczonych w zwi4zku z przechowywaniem wadium na koncie bankowym

orgamzatora.
8. Wadium nie podlega zwrotowi, jezeli naby'wca, mimo wyboru jego oferty, uchyla sig od zawarcia

umowy.

Rozdzial2
Oferty w Przetargu

$e.
1. Oferty w Przetargu s4 skladane w jgzyku polskim w fomie pisemnej, wedlug wzoru stanowi4cego

zal4c znik d o zarzqdzeni a.

2. W sytuacji, w kt6rej oferent reprezentowany jest w Przetargu przez pelnomocnika, do oferty nale2y

zal4czy6 dokument pelnomocnictwa w oryginale lub jego poSwiadczon4 za zgodno5i z oryginalem

przez notariusza kopig.

3. Ewentualne poprawki w ofercie musz4 byi naniesione czytelnie i opatrzone podpisem oferenta lub

jego pelnomocnika.

Rozdzial 3

3zj
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Termin i miejsce skladania ofert

st0.
l. Ofertg, dow6d wniesienia wadium oraz inne dokumenty stanowi4ce zal1czniki do oferty, sklada sig

w formie pisemnej, w zaklejonej kopercie, w miejscu iterminie okeSlonym w Ogloszeniu.
2. O wazno6ci ofety decyduje data i godzinajej wplyrvu na adres wskazany w Ogloszeniu, a nie datajej

nadania przesylk4 pocztow4 lub kuriersk4.
3. Wszystkie zlo2one w Przetargu oferty przechowuje Komisja Przetargowa, w spos6b gwarantuj4cy ich

nienaruszalnorii i zachowanie poufno5ci trerici.

s 11.
I . Oferent skladajqcy ofertgjest ni4 zwiqzany przez3\ dni licz4c od dnia uplywu terminu skladania ofert.
2. W sytuacji, w kt6rej Przetarg zostanie zamknigty bez wybrania kt6rejkolwiek z ofert, oferta zto2ona

wjego toku przestaje wi4za6 strony.

st2.
l. Oferent mo2e wycofa6 ofertg przed uptyrem teminu do skladania oferl.
2. Wycofanie of'erty musi miei formg pisemn4 i musi zostai zlo2one za poSrednictwem operatora

pocztowego, kuriera, lub osobiScie w miejscu okre5lonym w Ogloszeniu.
3. Je2eli lq,cofanie of'erty nadane za po6rednictwem operatora pocztowego lub kuriera wptynie do

organizatora po teminie otwarcia ofert, wycofanie oferty uwa2a sig za nieskuteczne.

Rozdzial 4
Otwarcie ofert i zawarcie umowy w Przetargu

s13.
1 . Otwarcie ofert odbywa sig podczas posiedzenia Komisji Przetargowej, przy frekwencji nie mniejszej

niztnech jej czlonk6w, w obecnoici oferent6w. Dyrektor moze uczestniczy6 przy otwarciu ofert lub
upowaZni6 swojego przedstawiciela, spoSr6d pracownik6w ZDM. Komisja Przetargowa podejmuje
nastgpuj4ce czynno5ci:
1) stwierdza prawidlowoSi Ogloszenia;
2) ustala liczbg zlo2onych ofert, kt6re wplyngty i sprawdza, czy zostaty wplacone wadia;
3) otwiera koperty z ofertami i odczyuje zaoferowane ceny.

2. Komisja Przetargowa po zakoficzeniu czynnoici otwarcia ofert, na posiedzeniu niejawnym analizuje
oferty, wzywa oferent6w do zlo2enia wyjaSnieri co do trerlci oferty i wybiera spo5r6d nich ofertg
najkorzystniejszq lub stwierdza,2e nie wybrano Zadnej z ofert.

s14.
Komisja Przetargowa nie zakwalifikuje oferly lub jq odrzuci, je2eli oferta:
1) jest niezgodna z re:ici4 Ogloszenia lub treSci4 niniejszego Regulaminu;
2) nie zostala podpisana przez oferenta lub osobg upowaznionq dojego reprezentowania;
3) jest nieczltelna lub budzi inne w4tpliwoSci, za6 zlo2enie wyjaSnief mogloby prowadzi6 do

uznania jej za now4 ofertg;
4) zostala zlolona w niewla(ciwym miejscu;
5) zosta*a zlozona przez oferenta, kt6ry nie wni6sl wymaganego wadium;
6) zostala zlo2ona po wyznaczonym terminie - w takim przypadku oferta podlega zwrotowi bez jej

otwierania, chyba, Ze na kopercie z ofert4 nie zostala zamieszczona nazwa i adres oferenta.
W takim przypadku dokonuje sig otwarcia koperty w celu uzyskania danych umo2liwiaj4cych
zwrot oferty do ofbrenta lub uzyskania informacji na jakie konto nale2y zwr6ci6 wplacone
wadium;

7) pozbawionajest wymaganych zal4cznik6w, wskazanych w Ogloszeniu;
8) wskazuje ceng nabycia niisz7 od ceny wyrvolawczej.

s1s.l. Przetarg wygrywa oferent. ktory zlo|t waZn4 ofertg oraz zaofbruje najwy2sz4 ceng nabycia za dany
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pojazd,.

2' w przypadku rozbie2noici pomigdzy zaoferowan4 w ofercie cen4 wpisan4 liczbowo, a cenq wpisan4
slownie, Komisja Przetargowa bierze pod uwagg ceng wy2sz4.

3' w razie zloZenia dw6ch lub wigcej r6wnorzgdnych. najkorzystniejszych ofert na ten sam pojazd,
Komisja Przetargowa organizuje dodatkow4 ricyacjg ustn4, ograniczon4 do oferent6w, kt6 rzy zro2yli
te ofefty.

4. Dodatkowa ficltacja ustna odbywa si9 w siedzibie zarz4duDr6g Miejskich wg ustalonych zasad.5. Komisja Przetargowa zawiad,amia oferent6w, o kt6rych mowa w ust. 3, o dodatkowlm terminie
lic)'tacji ustnej - na stronie internetowej ZDM, pisemnie lub jesri oferent podar adres mailowy - za
pomocq poczty elektron icznej.

6 Przewodnicz4cy Komisji otwierai4c licyacjg ustn4, podaje jej uczestnikom informacig dotycz4cq
warunk6w licy.tacji, w szczeg6lno(ci tego, ze po trzecim wywolaniu najwy2szej ,uofe-*an".; ..ny
dalsze post4pienia nie zostan4 przyjgte, a tak2e ceny wywolawczej, kt6.a ni. *ole byi ni2 niisza ntz
cena zloilona przez nich w ofercie.

7. w trakcie licltacji ustnej oferenci zglaszai4 kolejne post4pienia, powyzej ceny wskazane.;
w r6wnorzqdnych ofertach do momentu, w kt6rym, mimo trzykrotnego wywo{ania, nie bgdzie
dalszych post4pief. Post4pienie nie moze byi nizsze niz r% ceiy wl.rvotawczej po.1azdu,
z zaokr4gleniem w 9619 od pelnych zlotych.

8. Brak obecnosci na licyacji ustnej chociaZby jednego z oferent6w, o kt6rych mowa w ust. 3, b4di
niezglaszanie post4pieri powoduje, ze przetarg na dany pojazd uwaza sig za zako,itczony wynikiem
negat)'wn)4n.

9. Nieobecnosi oferenta nie mo2e byi podstaw4 do wyznaczenia nowego terminu licyacji, o ktorej
mowa w niniejszym paragrafie.

2.

l.

1.

7.

3.

^

5.

s16.
o wyniku Przetargu lub o zamknigciu Przetargu bez dokonania *yboru oferty, Komisja przetargowa
poinformuje na stronie intemetowej, wskazanej w ogloszeniu, w terminie 7 dni roboczych oJdaty
zakoriczenia Przetargu.
Je2eli 2aden z oferent6w nie zlo2f oferty odpowiadai4cej co najmniej cenie vq,rvolawczej, Iub ceny
wskazanej w ofercie powigkszonej o minimaln4 kwotg post4pienia - w przypadku licl'tacji ustnej,
o kt6rej mowa w $ l5 ust. 3 Przetarg uwa2a sig za zakoriczony wynikiem negatywnym.

s17.
Komisja Przetargowa zawiadamia nabywca, kt6ry wygral przetarg, o miejscu iterminie zawarcta
umowy' z zachowaniem terminu okreslonego w ust. 2 oraz o skutkach uchylenia si9 odjej zawarcra,
o k16rych mowa w ust. 8.
zawarcie umowy sprzedazy nast4pi w formie pisemnej w terminie nie dlu2szym ni2 7 dni roboczych
od momentu rozstrzygnigcia Przetargu.
Nabywca jest zobowi4zany zaplaci6 ceng nabycia w terminie nie dfu2szym ni2 5 dni roboczych od
dnia rozstrzygnigcia Przetargu. za termin przyjmuje sig termin wplyrvu srodk6w platniczych na
wskazany w umowie rachunek bankowy organizatora.
Sprzeda2 pojazdu na rzecz podatnik6w podatku vAT lub os6b prawnych niebgd4cych podatnikami
dokumentowana jest faktura vAT. organizator wystawi fakturg vAT nie p6iniej ni2 w terminie l4
dni roboczych od dnia zawarcia umowy sprzeda2y.
Sprzeda2 pojazdu dokonrvana na rzecz os6b fizycznych nieprowadz4cych dzialalnosci gospodarcze..;
dokumentowana jest rachunkiem. Na 24danie osoby fizycznej organizator wystawia fakturg VAT.
Nablrvca zobowi4zany jest do odebrania pojazdu w terminie 5 dni od wystawienia dokumentu
zakupu.

Je2eli nabywca uchyla sig od zaplaty ceny lub zawarcia umowy we wskazanym przez organizatora
tenninie bez uzasadnionej wzyczyny. organizator moze odst4pii od zawarcia umowy i zatrzymat
wniesione przez nabywca wadium, zgodnie z $ 8 ust. 8. w takim przypadku organizator ma prawo
wybra6 ofertg najkorzystniej sz4 spo6r6d pozosta.lych ofe11.

6.

Rozdzial 5

r\
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Odwolanie Przetargu lub nie dokonanie wyboru oferty

$18.
| . Organizator zastrzega sobie prawo odwolania Frzetargu, zmiany terminu skladania ofert w Przetargu

lub niedokonania wyboru oferty bez podania przyczyny'

2. W przlpadku odwolania Przetargu lub nie dokonania wyboru ofefty' wplacone wadium zostanie

ni"r*{ocrnie zwr6cone of.rento-, zgodnie z $ 8 ust' 5 i 6' W przypadku zmiany terminu skladania

ofeft w Przetargu wplacone wadium moze zosta6 zwr6cone,je2eli oferent wyst4pi na pi(mie z prodb4

o zwrot kwoty wadium, w przeciwnej sytuacji - wadium uznaje sig za wa2ne i wiq24ce w nowym

terminie skladania ofert w Przetargu.

3. W razie odwolania Przetargu oferentom nie przysluguj4 z tego t1'tulu jakiekolwiek roszczenia wobec

orgaruzatora.
Dzial IV

Rozdzial 1

Protokr5l z procedury zbycia pojazdu

s1e.
1. Z przeprowadzonej procedury zbycia pojazdu, Sekretarz Komisji Przetargowej lub czlonek Komisji

PrzetargoweJ wyznaczony przez Przewodnicz4cego Komisji Przetargowej, sporz4dza protok6l'

zwany dalej : Protokolem, zawieraj 4cym nastqpuj 4ce informacje:

1) okredlenie miejsca i czasu przeprowadzenia procedury;

2) przedmiot zbYcia:

3) imiona i nazwiska oraz podpisy Przewodnicz4cego Komisji Przetargowej, Sekretarza Komisj i

Przetargowej oraz czlonkou Kom isj i Przetargowej :

4) wysoko66 ceny wywolawczej:

5) zestawienie ofert, kt6re wplynEly w odpowiedzi na ogloszenie;

6) najwy2sz4 ceng zaoferowan4 za zbyrvany pojazd;

7) osoby uczestnicz4ce w licfacji ustnej:

8) imig, nazwisko (firmg) i miejsce zamieszkania nabl'rvcy lub adresjego siedziby;

9) wysokoSi kwoty nabycia pojazdu i oznaczenie kwoty, jakq nabywca uiscil w ramach wplaty

wadium;
10) wnioski i orlwiadczenia czlonk6w Komisji Przetargowej.

2. Je2eli nablvca nie uiSci ceny nabycia w terminie wskazanym przez organizatora. nale2y niezwlocznie

uczyni6 o tlnn wzmiankg w Protokole. Tak4 wzmiankq n aleiry uczynit, tak2e o wplaceniu ceny nabycia

w terminie wskaz anym przez orgarizalora.

3. protok6l podpisuj4: Przewodnicz4cy, Sekretarz oraz czlonkowie Komisji Przetargowej.

4. Protok6l zatwierdza Dyrektor lub osoba przez niego upowa2niona, o kt6rej mowa w $ 2 ust. 4.

5. Zal4cznikami do Protokolu s4 oferty oraz inne dokumenty skladane przez oferent6w'

1.

3.

Rozdzial 2

Powt6rzenie procedury i sprzedai z wolnej rgki'
Decyzja o demontaZu.

s20.
Je2eli procedura zbycia pojazdu zakoriczyla sig wynikiem negatl'lvnym, moze ona zostac powtorzona

po uplyvie 5 dni roboczlch liczqc od dniajej zakonczenia

W przypadku powtarzania procedury zbycia poiazdu po raz pierwszy cena ustalona pierwotnie jako

cena wywolawcza mo2e zostai przez Dyrektora lub osobg, o kt6rej mowa w $ 2 ust.4, obni2ona. nie

wigcej jednak ni2 o 25 %.

W przypadku powt6rzenia procedury zbycia pojazdu po raz drugi cena ustalona pierwotniejako cena

wywolawcza mo2e zostai przez Dyrektora lub osobg, o kt6rej mowa w $ 2 ust.4, obni2ona. nie wigcej

jednak ni2 o 50 %.

4. W przypadku, gdy Przetarg, pierwsze powt6rzenie i drugie powt6rzenie Przetargu zakonczyL;,- sig

niepowodzeniem Dyrektor mo2e podjqi decyzjg o splzeda2y z wolnej r9ki, jednak cena zaplat) nie

6zl



5.

6.

7.

moze by6 niasza ni2 30% ceny wywolawczej pierwszego Pnetalg), a gdy i to nie pr4miesie skutku

sprzedar2y, Dyrektor podejmuje decyzjg o skierowaniu pojazdu do demontaZu.

Dokumenty i procedurg swzedaay z wolnej rgki przygotowuje Komisja Przel gowa, natomiast

procedurg demontazu pojazdu po rekomendacji Komisji przeprowadza zesp6l usuwania pojazd6w

wydziatu kontroli pasa drogowego.

Procedura spnedatLry z wolnej rgki, ze wzglgdu na moZliwoS6 z$oszenta ewentualnych skarg na

pnebieg przetargu, nie moze rozpocz46 sig wczeSniej ni2 po uptyrvie 30 dni od daty zakoiczenia

drugiego powt6rzenia przetargu.
procedura sprzedai z wolnej rgki nie przewiduje ogloszenia informacji o niej ijej przebiegu.

Dzial V
Rozdzial I

Przepisy koricowe

s21.
Tre56 Regulaminu jestjawna i dostgpna dla kazdego oferenta Przetargu i publikowana jako zal4cznik do

ogloszenia zbycia pojazd6w.

DYRE OR
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Lukasz
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