
Ogłoszenie o  przetargu pisemnym na sprzedaż  pomp do ścieków 

 

1. Nazwa i siedziba sprzedającego: 

 

„Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. 

ul. Elizy Orzeszkowej 1 

76-200 Słupsk 

 

2. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:  

 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie sprzedającego - budynek A, pokój nr 12,  

w dniu 28.10.2019 r. o godz. 10:15. 

 

3. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane urządzenia: 

 

Urządzenia, które są przedmiotem przetargu można oglądać od dnia ukazania się ogłoszenia 

do dnia 25.10.2019 r. do godz. 14:00 w siedzibie sprzedającego przy ul. Elizy Orzeszkowej 1 

w Słupsku po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym – tel. 59 841 83 20 – Krzysztof 

Krzaczkowski, Kierownik Działu Eksploatacji Sieci Wod-Kan. 

 

4. Rodzaj, typy i ilość sprzedawanych składników rzeczowych majątku ruchomego:  

 

Lp. Nazwa składnika  Nr inwentarzowy  

1. 

Pompa do ścieków ABS typ AFP 3001 M900/6-55 nr 

fabryczny 17238. W miesiącu kwietniu 2009 wymieniono 

wirnik pompy i pierścień bieżny. 

  

441-003430 

2. 

Pompa do ścieków ABS typ AFP 3001 M900/6-55 nr 

fabryczny 17233. W miesiącu kwietniu 2009 wymieniono 

wirnik pompy i pierścień bieżny. 

  

441-003431 

3. 

Pompa do ścieków ABS typ AFP 3001 M900/6-55 nr 

fabryczny 17234 

  

441-003433 

4. 

Pompa do ścieków ABS typ AFP 3001 M900/6-55 nr 

fabryczny 17236  - 1 szt. [wartość ustalona 108.400,00 zł]. 

 

Wyodrębniona ze Ś. T. nr 211-003325 LT 001/2019 z dnia 

26.02.2019 r. 

  

441-003471 

 

5. Wysokość wadium oraz forma, termin i miejsce jego wniesienia: 

 

Wadium w wysokości 50 zł za każde urządzenie należy wpłacić do dnia 28.10.2019 r. do 

godz. 10:00 w kasie sprzedającego – budynek B lub na konto sprzedającego: Bank PeKaO 

S.A O/Słupsk 15 1240 5790 1111 0000 5385 4425.  

 

Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, 

zostanie zwrócone w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia 

oferty. 

Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny. 



Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od 

zawarcia umowy sprzedaży. 

 

6. Dopuszcza się możliwość zakupu pojedynczego przedmiotu przetargu.  

 

7. Wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta: 

 

Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej, musi zawierać: 

1)  imię, nazwisko, adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta, 

2) oferowaną cenę za jeden lub więcej przedmiotów przetargu wraz z warunkami jej 

zapłaty, 

3) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi 

odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin. 

 

8. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca: 

 

1) Ofertę należy złożyć w siedzibie sprzedającego w Słupsku, ul. E. Orzeszkowej  1,  

w sekretariacie – pokój nr 11, budynek A, w terminie do 28.10.2019 r. godz. 10:00. 

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem:  

 

„Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. ul. Elizy Orzeszkowej 1, 76-200 Słupsk 

 

„Oferta na zakup pomp - nie otwierać przed 28.10.2019 r. godz. 10:15.” 

 

2) Oferent pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od dnia otwarcia ofert. 

 

9. Sprzedający odrzuca ofertę, jeżeli: 

 

1) została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez 

oferenta, który nie wniósł wadium, 

2) nie odpowiada wymaganiom określonym w pkt. 7 lub treść oferty jest nieczytelna. 

 

10. Sprzedający zastrzega, że przysługuje mu prawo zamknięcia przetargu bez wybrania 

którejkolwiek z ofert bez podania przyczyn.  

 

11. Nabywcą zostaje oferent, który zaoferował najwyższą cenę.  

 

12. W przypadku, gdy uczestnicy przetargu zaoferują tę samą cenę, sprzedającemu 

przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty. 

 

13. Nabywca zobowiązany jest do zapłaty ceny nabycia w ciągu 7 dni od daty wystawienia 

faktury przez sprzedającego. 

 

14. Wydanie urządzeń nabywcy nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia. 

 

15. Sprzedający nie udziela gwarancji na urządzenia objęte przetargiem, ani nie odpowiada 

za ich wady ukryte. 

 

16. Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 



oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane 

dalej RODO, informuję: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o.                        

z siedzibą w Słupsku, ul. E. Orzeszkowej 1, 76-200 Słupsk. 

2) Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@wodociagi.slupsk.pl. 

3) Administrator danych przetwarza dane osobowe w celu obsługi korespondencji 

związanej z zawarciem umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO oraz w celu 

ewentualnego zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed 

roszczeniami podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes 

Administratora. 

4) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich podanie jest warunkiem 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

5) Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do przeprowadzenia 

postępowania, w przypadku wyboru oferty – realizacji umowy, oraz obowiązku 

archiwizowania dokumentacji i ewentualnych roszczeń. 

6) Odbiorcami danych osobowych są osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów 

prawa, w szczególności na podstawie przepisów o dostępie do informacji publicznej. 

7) Osoby,  których  dane  osobowe  są  przetwarzane,  posiadają  prawo  dostępu  do  

danych osobowych dotyczących ich osoby, ich sprostowania, żądania ograniczenia 

przetwarzania z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. 

8) Osoby, których dane osobowe są przetwarzane, nie przysługuje prawo do usunięcia 

danych, prawo do przenoszenia danych oraz prawo sprzeciwu przez czas realizacji 

czynności określonych w pkt 3.  

9) Osoby, których dane osobowe są przetwarzane mają prawo wniesienia skargi do 

organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

10) Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu. 
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