
Regulamin uczestnictwa w przetargu na sprzeda Ŝ środków 
trwałych organizowanego przez  PAK Kopalnia 

Wňgla Brunatnego Konin S.A. 

1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w 
wysokości 10% ceny wywoławczej wystawionego do przetargu środka 
trwałego, które będzie przyjmowane od godz. 730 do godz. 945 w 
dniu przetargu na miejscu. 

2. Wpłacenie wadium jest równoznaczne z zaakceptowaniem 
niniejszego regulaminu. 

3. Wpłata wadium moŜe nastąpić jedynie na podstawie dowodu 
osobistego lub innego dowodu toŜsamości ze zdjęciem 
potwierdzającym toŜsamość osoby wpłacającej, a w przypadku 
reprezentowania podmiotu gospodarczego, dodatkowo 
odpowiedniego pełnomocnictwa. 

4. W przypadku wątpliwości, co do toŜsamości osoby wpłacającej 
wadium, Komisja moŜe odmówić takiej osobie jego przyjęcia, a tym 
samym uczestnictwa w przetargu. 

5. Otrzymany dowód wpłaty wadium jest waŜny tylko i wyłącznie wraz z 
dowodem toŜsamości okazanym w momencie wpłaty. 

6. Wycofanie wadium z przetargu moŜe nastąpić najpóźniej przed 
wywołaniem przez prowadzącego przetarg pierwszej zaplanowanej 
licytacji. 

7. Uczestnik licytacji jest zobowiązany na kaŜde Ŝądanie członka Komisji 
i słuŜb ochrony okazać dowód wpłaty wadium oraz dowód 
toŜsamości. 

8. JeŜeli uchyli się od okazania dowodu wpłaty wadium lub stwierdzi, iŜ 
takiego nie posiada, słuŜby ochrony w celu ustalenia toŜsamości 
mogą wezwać organa policji. 

9. Zwrot wadium następuje bezpośrednio po zakończeniu wszystkich 
zaplanowanych w dniu przetargu licytacji i za przedstawieniem 
jednocześnie dowodu wpłaty wadium i okazanego w momencie 
wpłaty dowodu toŜsamości. 

10. JeŜeli Ŝaden z uczestników licytacji nie zaoferuje ceny nabycia 
równej, co najmniej cenie wywoławczej wówczas wszystkie wpłacone 
na licytowany środek trwały wadia przepadają na rzecz Sprzedawcy. 

11. Po wywołaniu licytacji uczestnicy są zobowiązani podawać w pełnym 
brzmieniu proponowaną cenę nabycia. Inne głosy nie będą 
uwzględniane przez prowadzącego przetarg. 

12. Postąpienie nie moŜe być niŜsze niŜ 1% ceny wywoławczej. 
13. Zaoferowana cena przestaje wiązać uczestnika przetargu, gdy inny 

uczestnik zaoferował cenę nabycia wyŜszą. 
14. Z chwilą przybicia dochodzi do zawarcia umowy. 
15. Wadium złoŜone przez Nabywcę zostanie zarachowane na poczet 

ceny nabycia. 
16. JeŜeli Nabywca uchyli się od zawarcia umowy i podpisania protokółu 

traci prawa wynikające z przybicia oraz złoŜone wadium. 
Przewodniczący Komisji moŜe wówczas podjąć decyzję powtórzeniu 
licytacji. 



17. JeŜeli Nabywca nie uiści ceny nabycia w terminie 14 dni od daty 
przetargu traci prawa wynikające z przybicia oraz złoŜone wadium. 

18. Wydanie przedmiotu przetargu następuje niezwłocznie po zapłaceniu 
ceny nabycia. 


