
         załącznik  

                                                                                                      do Ogłoszenia o sprzedaży linii 

  
 

 
REGULAMIN PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO 

na sprzedaż  
Kompletnej linii rozlewniczej PET do wody mineralnej gaz-ngaz/ azot 

dos./ 8000 bph / PCO 1881 / 0,5-1,5l ( dalej: Regulamin) 
 
 

§ 1 
Organizatorem przetargu są Uzdrowiska Kłodzkie Spółka Akcyjna – Grupa PGU (dalej: 
UK). 

§ 2  
Przetarg organizowany przez UK ma charakter przetargu pisemnego nieograniczonego, 
w którym mogą wziąć udział dowolni Oferenci. 
 

§ 3 
Przetarg przeprowadzony jest w formie pisemnej w drodze składania przez Oferentów 
pisemnych ofert. 

§ 4 
O niniejszym przetargu informuje się poprzez opublikowanie ogłoszenia o przetargu w 
Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministerstwa nadzorującego 
KGHM, na stronie internetowej UK, umieszczenie w widocznym, publicznie 
dostępnym miejscu w siedzibie UK. Przetarg może się odbyć nie wcześniej niż po 
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia przetargu. 
 

§ 5 
W przetargu nie mogą uczestniczyć: 
a) Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki, 
b) podmiot gospodarczy prowadzący przetarg lub aukcję oraz członkowie jego zarządu i 
rady nadzorczej,  
c) osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem 
przetargu lub aukcji,  
d) małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w pkt a) – c),    
e)  osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg lub aukcję w takim stosunku 
prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do 
bezstronności prowadzącego przetarg lub aukcję. 
 

§ 6 
Przedmiotem przetargu jest sprzedaż Kompletnej linii rozlewniczej PET do wody 
mineralnej gaz-ngaz/ azot dos./ 8000 bph / PCO 1881 / 0,5-1,5l (dalej: Linia). 
 Cena wywoławcza wynosi: 1.453.760,25 zł netto (słownie: jeden milion czterysta 
pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt i 25/100), tj. 1.788.125,11 brutto 
(słownie: jeden milion siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy  sto dwadzieścia pięć  i 
11/100). 
Linia jest w gotowości produkcyjnej. Demontaż i transport Linii nastąpi na koszt i 
ryzyko Kupującego. 
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§ 7 
Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać kontaktując się z 
Dyrektorem Operacyjnym UK na adres e- mail: pawel.sudnik@staropolanka.pl lub  
telefonicznie – tel. kom: +48 609 832 252,  w dniach od poniedziałku do piątku w 
godzinach 10.00- 14.00. 
 Po telefonicznym umówieniu terminu, potencjalni Oferenci mogą zapoznać się ze 
stanem Linii w miejscu jej obecnej instalacji/składowania, to jest Polanica – Zdrój, ul. 
Zakopiańska 3.  

§ 8 
1. Warunkiem przystąpienia Oferenta do przetargu jest wniesienie wadium w 
wysokości 5% ceny wywoławczej brutto, to jest w kwocie 89.406,25 zł. (słownie: 
osiemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta sześć i 25/100) na konto UK prowadzone przez 
ING numer rachunku 52 1050 1575 1000 0024 1485 8429 w terminie do dnia 15 lutego 
2021 r. do godziny 2359 oraz złożenie oferty spełniającej wymagania określone w § 10 
niniejszego Regulaminu. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu 
wadium na powyższe konto. Przelew bezwzględnie należy opisać w następujący sposób: 
„Wadium na zakup linii rozlewniczej”. 
2. Wadium Oferenta, którego oferta nie została wybrana, zostanie zwrócone na 
wskazany przez Oferenta rachunek bankowy w terminie do 7 dni od daty 
rozstrzygnięcia przetargu. Za datę zwrotu wadium uważa się dzień obciążenia konta 
bankowego UK. Wadium zwracane jest w wysokości wpłaty dokonanej przez Oferenta, 
bez odsetek. 
3. Wadium złożone przez Oferenta, którego ofertę wybrano podlega zarachowaniu na 
poczet ceny. 
4. Wadium przepada na rzecz UK, jeżeli Oferent, którego ofertę wybrano, uchyli się od 
zawarcia umowy. 

§ 9 
1. Ofertę należy złożyć lub przesłać w formie pisemnej (z zachowaniem ustalonego 

terminu wpływu) do Sekretariatu głównego w siedzibie spółki „ Uzdrowiska Kłodzkie 
S.A- Grupa PGU, ul. Zdrojowa 39, 57 – 320 Polanica-Zdrój, w nieprzekraczalnym 
terminie wpływu ofert do godz. 14.00 dnia 15 lutego 2021 r. w zamkniętej, 
nieprzezroczystej kopercie, z podaniem nazwy i adresu Oferenta, opatrzonej napisem: 
„OFERTA na zakup linii rozlewniczej-nie otwierać”  

2. Do odbycia przetargu wystarcza złożenie jednej ważnej oferty. 
3. UK w momencie przyjęcia oferty i w celu przeprowadzenia przetargu  będą 

przetwarzały dane osobowe osób występujących w imieniu Oferentów. Zakres 
przetwarzanych danych obejmuje służbowe dane osobowe, w szczególności imię, 
nazwisko, stanowisko osób reprezentujących lub pełnomocnika Oferenta, miejsce 
zatrudnienia / firma prowadzonej działalności, dane kontaktowe (adres e-mail, 
numer telefonu). 

 
§ 10 

Oferta winna zawierać: 
1. Zaoferowaną cenę nabycia, która nie może być niższa od ceny wywoławczej. 
2. Numer rachunku bankowego, na które powinno być zwrócone wadium w 
przypadku nie wybrania oferty Oferenta. 
3. Pisemne oświadczenie Oferenta o zapoznaniu się przez Niego z warunkami 
przetargu zawartymi w ogłoszeniu sprzedaży linii (ogłoszeniu o przetargu 
nieograniczonym) oraz w niniejszym Regulaminie. 
4. Pisemne oświadczenie Oferenta o zapoznaniu się z aktualnym stanem prawnym 
i faktycznym przedmiotu sprzedaży oraz o braku jakichkolwiek zastrzeżeń Oferenta w 
tym względzie. 

mailto:pawel.sudnik@staropolanka.pl
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5. Pokwitowanie wniesienia wadium. 
6. Pełnomocnik obowiązany jest złożyć odpis pełnomocnictwa udzielonego przez 
umocowane osoby. 
 

§ 11 
Oferent może wycofać ofertę przed upływem terminu do składania ofert. W takim 
przypadku wadium podlega zwrotowi według zasad określonych   w § 8 pkt 2. 
 

§ 12 
Do przeprowadzenia przetargu UK powołuje Komisję Przetargową w składzie 
minimum trzech osób. 

§ 13  
Komisja Przetargowa w imieniu UK  przeprowadza postępowanie przetargowe: 
sprawdza, czy oferenci wnieśli wadium w należytej wysokości; dokonuje oceny ofert i 
wyboru najkorzystniejszej oferty oraz rozstrzyga uwagi i zastrzeżenia Oferentów. 
 

§ 14 
1. Oferent jest związany treścią oferty. 
2. Złożona oferta przestaje wiązać w przypadku odwołania lub unieważnienia 
przetargu bez podania przyczyn oraz gdy została wybrana inna oferta lub, gdy przetarg 
został zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert. 
3. Oferent, którego oferta została przez UK wybrana jest związany ofertą do czasu 
podpisania umowy. 
4. Nie dopuszcza się poprawiania ofert, w tym pomyłek pisarskich i rachunkowych. 
5. Nadesłane oferty nie podlegają zwrotowi. 
 

§ 15 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 lutego 2021 roku o godzinie 1100 przez Komisję 
Przetargową w siedzibie UK. 
 

§ 16 
1. Organizator przetargu odrzuca ofertę, jeżeli jest niezgodna z treścią ogłoszenia 

o sprzedaży linii (ogłoszeniu o przetargu nieograniczonym) lub treścią 
niniejszego Regulaminu. 

2. Oferta złożona po terminie podlega zwrotowi bez jej otwierania. 
3. Ofertę uznaje się za nieważną także, jeżeli nie została podpisana przez osobę 
upoważnioną do reprezentacji Oferenta lub przez upoważnionego pełnomocnika.  
 
 

§ 17 
1. Komisja Przetargowa dokonuje otwarcia ofert, stwierdza ich ważność oraz bada, 
czy oferenci uiścili wymagane wadium. 
2. Komisja Przetargowa wybiera jako ofertę najkorzystniejszą ofertę z najwyższą 
ceną. 
3. UK przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, 
bez podania przyczyn. 
 

§ 18 
1. Z przebiegu posiedzenia Komisja Przetargowa sporządza protokół. 
2. Treść protokołu zawiera informacje o ilości złożonych ofert, wyniku 
sprawdzenia ważności ofert i ewentualnym odrzuceniu ofert, wyborze 
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najkorzystniejszej oferty, zamknięciu przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert, 
odwołaniu lub unieważnieniu przetargu. 
3. Protokół zostaje podpisany przez członków komisji przetargowej.  
 

§ 19 
1. W razie ustalenia, że kilku Oferentów zaproponowało tę samą cenę (zbieżność 
ofert) UK może przeprowadzić przetarg w formie licytacji przy udziale tych Oferentów 
jako dalszy ciąg przetargu pisemnego. W takim przypadku, Oferentów informuje się o 
terminie i miejscu kontynuacji przetargu w formie licytacji. 
2. Osoby licytujące w imieniu Oferentów zobowiązane są posiadać prawidłowe i 
ważne pełnomocnictwo w oryginale do udziału w tej części przetargu. UK nie 
przewiduje dopuszczenia do udziału w tej części przetargu osoby nie legitymującej się 
oryginalnym pełnomocnictwem. 
3. Ceną wywoławczą będzie najwyższa cena spośród cen zaoferowanych przez 
Oferentów, o których mowa w ust. 1. 
4. Ustala się wysokość postąpienia w licytacji o 1% ceny wywoławczej. 
5. Tę część przetargu prowadzi przedstawiciel Komisji Przetargowej, wybrany z jej 
grona, co zostanie uwzględnione w protokole. 
6. Po ustaniu postąpień przedstawiciel Komisji Przetargowej, uprzedzając 
obecnych, wywołuje trzykrotnie ostatnią najwyższą cenę, zamyka przetarg i udziela 
przybicia Oferentowi, który zaoferował najwyższą cenę.   
 

§ 20 
Termin i miejsce zawarcia umowy wyznaczy Komisja Przetargowa, nie wcześniej niż w 
terminie 15 dni od dnia otwarcia ofert/wyboru Oferenta zgodnie z § 19 jw. 
 

 § 21 
W razie odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn, bądź 
zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek oferty, Oferentom nie przysługują 
jakiekolwiek roszczenia wobec UK  z tego tytułu.  
 

§ 22 
Każdy z Oferentów jest związany treścią niniejszego Regulaminu oraz postanowieniami 
ogłoszenia o sprzedaży linii (ogłoszenia o przetargu nieograniczonym). 

§ 23 
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się odpowiednie 
przepisy prawa, w tym przepisy kodeksu cywilnego. Odpowiedzialność UK z tytułu 
rękojmi jest wyłączona. 

§ 24 
Niniejszy Regulamin obowiązuje wraz z postanowieniami zawartymi  w ogłoszeniu o 
sprzedaży linii (ogłoszeniu o przetargu nieograniczonym). 
 


