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*1 
Przedmiot regulacji 

Regulamin określa zasady przeprowadzania postępowań na sprzedaż środków trwałych zbytecznych w dalszej 
działalności PKP Linii Hutniczej Szerokotorowej spółki z o.o. w Zamościu, stanowiących jej własność. 

*2 
Definicje 

ł. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 
ł) Regulaminie— należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin przeprowadzania postępowań na sprzedaż 

środków trwałych zbytecznych w dalszej działalności PKP Linii Hutniczej Szerokotorowej spółki z o.o. 
w Zamościu, 

2) 	sprzedającym - należy przez to rozumieć PKP Unię Hutniczą Szerokotorową sp. z o.o. w Zamościu; 
3) kupującym lub oferencie — należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę 

organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa nadała zdolność prawną, która ubiega 
się o zakup, w szczególności złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zakupu; 

4) postępowaniu na sprzedaż — należy przez to rozumieć ciąg czynności, jakie sprzedający podejmuje 
w celu wyłonienia kupującego przedmiot postępowania; 

5) środki trwałe —rozumie się przez to stanowiące własność lub współwłasność Spółki środki trwałe o wartości 
początkowej powyżej 3.500,00 zł, które zostały zaewidencjonowane w księgach rachunkowych Spółki i które 
byty wykorzystywane w prowadzonej działalności w okresie powyżej ł roku, sklasyfikowane zgodnie 
z Klasyfikacją Środków Trwałych (KŚT) stanowiącą Załącznik nr ł do Ustawy o podatku dochodowym od osób 
prawnych do grup: 

O — Grunty, 
1 — Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo 

do lokalu mieszkalnego, 
2 — Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, 
3 - Kotły i maszyny energetyczne, 
4 — Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, 
5—Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne, 
6 — Urządzenia techniczne, 
7 — Środki transportu, 
8 — Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane. 

6) 	specyfikacja warunków sprzedaży — należy przez to rozumieć dokument, w którym określone są warunki, na 
jakich prowadzona będzie sprzedaż; 

7) ofercie — należy przez to rozumieć składane przez oferenta sprzedającemu, opatrzone własnoręcznym 
podpisem pod treścią (za wyjątkiem podpisu elektronicznego), oświadczenie woli zawarcia umowy, 
zawierające istotne jej postanowienia zgodnie ze Specyfikacją warunków sprzedaży, a w przypadku licytacji 
elektronicznej najkorzystniejsze postąpienie; 

8) 	najkorzystniejszej ofercie— należy przez to rozumieć ofertę z najwyższą ceną; 
9) ofercie częściowej — należy przez to rozumieć ofertę przewidującą, zgodnie ze Specyfikacją warunków 

sprzedaży, zakup części przedmiotu postępowania; 
10) ofercie ważnej - należy przez to rozumieć ofertę niepodlegającą odrzuceniu. 
11) cenie - należy przez to rozumieć wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą kupujący 

ma obowiązek zapłacić sprzedającemu (PKP LHS sp. z o.o.), powiększoną o podatek od towarów i usług oraz 
inne wymagane prawem podatki i opłaty, tj. cenę brutto; 

12) stronie internetowej sprzedającego— należy przez to 	rozumieć platformę elektroniczną 
https://lhs.eb2b.com.pl  (zwaną także przetargową lub zakupową); 

13) kwalifikowaniu do sprzedaży środków trwałych — należy przez to rozumieć aktualnie obowiązującą 
do stosowania w spółce „Instrukcję o ewidencji i amortyzacji rzeczowych składników majątku trwałego 
w PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o.". 

*3 
Postanowienia ogólne 

ł. W zależności od wartości przeznaczonego do zbycia środka trwałego, jego zbycie uzależnione będzie od uzyskania 
stosownej zgody korporacyjnej lub zgody wynikającej z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. 

2. Spółka zobowiązana jest do uzyskania zgód lub zezwoleń, wynikających z aktów wewnętrznego ła 
korporacyjnego oraz przepisów powszechnie obowiązującego prawa-po przeprowadzeniu postępowania. 
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4 
Wyłączenia stosowania regulaminu 

ł. Przepisów Regulaminu nie stosuje się do sprzedaży środków trwałych zbytecznych, których jednostkowa wartość 
rynkowa nie przekracza kwoty 5.000,00 zł brutto. 

2. Zarząd może podjąć decyzję o przeprowadzeniu postępowania w przypadku, o którym mowa w ust. ł. 

5 
Zasady prowadzenia postępowań na sprzedaż i komunikacja w postępowaniu 

ł. Postępowanie na sprzedaż przeprowadza się w oparciu o postanowienia Regulaminu i Specyfikacji warunków 
sprzedaży. 
Postępowanie na sprzedaż z zastrzeżeniem wyjątków określonych w Regulaminie prowadzi się z zachowaniem 
formy pisemnej w języku polskim. 
W postępowaniu na sprzedaż oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, sprzedający i oferenci 
przekazują zgodnie z wyborem sprzedającego pisemnie lub drogą elektroniczną, w tym za pomocą platformy 
elektronicznej. 
Sprzedający może zobowiązać oferentów do zachowania poufnego charakteru informacji przekazywanych 
im w postępowaniu. 

6 
Komisja przetargowa 

Do przeprowadzenia postępowania na sprzedaż sprzedający powołuje Komisję zgodnie z wewnętrznymi 
regulacjami Spółki, która w jego imieniu prowadzi postępowanie. 

7 
Opis przedmiotu postępowania 

ł. Przedmiot postępowania sPrzedający opisuje w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dokładnych 
i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty 
w szczególności za pomocą cech technicznych (włącznie ze wskazaniem znaków towarowych, patentów 
lub pochodzenia), jakościowych bądź opisu stopnia zużycia oraz za pomocą rysunków, zdjęć itp. 

2. Sprzedający przy sprzedaży środków trwałych zbytecznych będzie stosował klasyfikacje KST oraz zasady określone 
w „Instrukcji o ewidencji i amortyzacji rzeczowych składników majątku trwałego w PKP Linia Hutnicza 
Szerokotorowa sp. z o.o. w Zamościu". 

8 
Warunki udziału w postępowaniu 

W postępowaniu na sprzedaż mogą brać udział oferenci, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania 
oraz spełniają określone przez sprzedającego warunki udziału w postępowaniu. 
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania ich oceny sprzedający określa szczegółowo 
w Specyfikacji warunków sprzedaży. 
W postępowaniu jako Kupujący mogą brać udział osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne 
nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli: 
ł) spełnią warunki określone w niniejszym Regulaminie sprzedaży, 

zapoznali się z aktualnym stanem faktycznym i prawnym przedmiotu sprzedaży i nie wnoszą do niego żadnych 
zastrzeżeń, 
znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej nabycie przedmiotu sprzedaży, 
wpłacą wadium. 

*9 
Wykluczenie kupującego 

ł. Z postępowania na sprzedaż środków trwałych zbytecznych sprzedający wyklucza: 
ł) oferentów, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego 

postępowania lub posługiwali się w celu złożenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych 
czynności; 
oferentów, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania; 
oferentów, którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert lub na przedłużony okres związa2 a 
ofertą lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą. 	

L.#1 
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Ofertę oferenta, który został wykluczony z postępowania, uznaje się za odrzuconą. 
O wykluczeniu z postępowania sprzedający zawiadamia wykluczonego oferenta podając uzasadnienie. 
Oferent, który został skutecznie wykluczony z postępowania traci status uczestnika postępowania oraz prawo do 
uzyskania informacji związanych z postępowaniem i korzystania z uprawnień wynikających z treści Regulaminu. 

§ 10 
Dokumenty i oświadczenia wymagane od oferentów 

ł. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia oferentów, o których mowa w § 9 sprzedający żąda złożenia 
oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia lub w szczególności następujących dokumentów: 
ł) aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej lub innego rejestru wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert. 
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w § 8 sprzedający żąda 
złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz może żądać od oferentów, 
w szczególności następujących dokumentów: 
ł) W celu potwierdzenia spełniania warunku znajdowania się przez oferenta w sytuacji ekonomicznej 

i finansowej zapewniającej realizację sprzedaży będącej przedmiotem postępowania, sprzedający może żądać 
informacji banku potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową 
oferenta, wystawionej po opublikowaniu ogłoszenia o sprzedaży; 

Dokumenty oferty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 
Kupującego, za wyjątkiem dokumentu pełnomocnictwa, który należy złożyć w formie oryginału lub kopii 
poświadczonej notarialnie i formularza oferty, który należy złożyć w oryginale. 
W przypadku ubiegania się przez podmiot zagraniczny o zakup przedmiotu postępowania zobowiązany on jest 
do przedłożenia dokumentów wydawanych w kraju jego miejsca zamieszkania lub siedziby, które swą treścią bądź 
znaczeniem odpowiadają dokumentom wymienionym w ust ł oraz wystawionych nie wcześniej 
niż w terminach wymienionych w ust. 1. 
Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju w którym oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 
nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. ł, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, 
w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentowania oferenta, złożone przed właściwym organem 
sądowym, administracyjnym albo samorządem zawodowym lub gospodarczym, odpowiednio kraju miejsca 
zamieszkania osoby lub kraju, w którym oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem. 
Dokumenty złożone na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia oferenta oraz potwierdzające spełnienie 
warunków udziału w postępowaniu przez oferenta sporządzone w języku obcym powinny zostać złożone wraz 
z ich tłumaczeniem na język polski. Jeżeli tak uzna sprzedający, oferent jest zobowiązany do przedłożenia 
tłumaczenia dokumentów na język polski sporządzonych przez tłumacza przysięgłego. 

*11 
Termin związania ofertą 

ł. Sprzedający określa w Specyfikacji warunków sprzedaży termin związania ofertą, w trakcie którego kupujący 
zobowiązany jest do zawarcia umowy. 
Przed upływem terminu związania ofertą, sprzedający może zwrócić się do kupującego o wyrażenie zgody 
na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres. 
Zgoda kupującego na przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna 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, o której mowa w ust. 3 nie powoduje utraty wadium. 

S. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 3, powoduje wykluczenie oferenta z postępowania 
i uznanie jego oferty za odrzuconą. 

6. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

§ 12 
Wadium 

Sprzedający może żądać od Kupujących wniesienia wadium. 
Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 
Jeżeli sprzedający dopuszcza składanie ofert częściowych, to może określać kwotę wadium dla każdej części. 
Wpłata wadium jest równoznaczna z zapoznaniem się i akceptacją bez zastrzeżeń zapisów Specyfikacji warunków 
sprzedaży przez podmiot, który wpłacił wadium. 
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5. Wadium winno być wniesione wyłącznie w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy Spółki wskazany 
w ogłoszeniu o przetargu. 

6. Za datę wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków pieniężnych na wskazany rachunek bankowy Spółki. 
Na dowodzie wpłaty należy umieścić informację wskazującą oznaczenie składnika aktywów trwałych, którego 
wadium dotyczy. 

7. Wadium wniesione w pieniądzu, sprzedający zwraca bez odsetek na rachunek bankowy oferenta, chyba 
że pieniądze przechowywane były na oprocentowanym rachunku bankowym. W takim przypadku zwrot wadium 
następuje wraz z odsetkami, w wysokości wynikającej z umowy o prowadzenie rachunku, na którym kwota 
wadium była przechowywana, stosownie do okresu w jakim pieniądze te były przechowywane, pomniejszonej 
jednak o koszty obsługi przedmiotowego rachunku, w tym koszt przelewu pieniędzy na rachunek bankowy 
oferenta. 

8. Sprzedający zobowiązany jest zwrócić wadium niezwłocznie, jeżeli: 

upłynął termin związania złożoną ofertą; 
zawarto umowę; 
sprzedający unieważnił postępowanie. 

9. Sprzedający zatrzyma wadium, jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej żaden 
z uczestników nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą. 

10.Sprzedający zatrzyma wadium, jeżeli kupujący, którego oferta została wybrana: 

1) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie; 
2) zawarcie umowy stało się niemożliwe z zależnych od kupującego przyczyn leżących po jego stronie. 

11.0 przepadku wadium na rzecz Spółki, w sytuacji zaistnienia przesłanek wymienionych w ust. 9 Spółka zawiadomi 
pisemnie podmiot, który dokonał wpłaty wadium, niezwłocznie po zatwierdzeniu wyników postępowania przez 
Zarząd Spółki. 

12.Wadium wniesione przez Oferenta, którego oferta została wybrana zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży. 

13 
Kryteria oceny ofert 

ł. Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena. 
Kupujący, który zaoferuję najwyższą cenę uzyska prawo nabycia przedmiotu sprzedaży. 
W przypadku złożenia dwóch lub więcej ofert, zawierających taką samą najkorzystniejszą cenę, sprzedający 
wzywa kupujących, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez sprzedającego ofert 
dodatkowych. 
Kupujący składając ofertę dodatkową lub ostateczną nie może, pod rygorem odrzucenia tej oferty, zaoferować 
ceny niższej niż w złożonej uprzednio przez siebie ważnej ofercie. 

14 
Wszczęcie postępowania 

ł. Sprzedający wszczyna postępowanie publikując na stronie internetowej informację o postępowaniu. 
2. Sprzedający może dodatkowo poinformować o wszczęciu postępowania w inny sposób, a w szczególności może 

zamieścić ogłoszenie o wszczęciu postępowania: 
w prasie: lokalnej i/lub regionalnej i/lub krajowej i/lub specjalistycznej; 
na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółki; 
w wydawnictwach (portalach) internetowych. 

§ 15 
Specyfikacja warunków sprzedaży 

ł. Specyfikacja warunków sprzedaży zawiera co najmniej: 
ł) nazwę i adres sprzedającego; 
2) określenia trybu postępowania oraz informację, że postępowanie prowadzone jest w oparciu o niniejszy 

Regulamin, a także informację o dostępności Regulaminu na stronie internetowej i w siedzibie sprzedającego; 
3) dokładny opis przedmiotu postępowania; 
4) cenę wywoławczą; 
5) wysokość postąpienia; 
6) termin lub okres realizacji umowy; 
7) warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków; 
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informację o dokumentach i oświadczeniach, które mają złożyć oferenci w celu potwierdzenia spełnienia 
wymaganych warunków udziału w postępowaniu; 
wymagania dotyczące wadium; 

termin związania ofertą; 
informacje o sposobie porozumiewania się sprzedającego z oferentami oraz przekazywania oświadczeń 

lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z oferentami; 
opis sposobu przygotowania ofert; 
miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert; 
opis sposobu obliczania ceny oferty; 
podanie kryterium wyboru oferty; 
informację o możliwości złożenia oferty częściowej, jeżeli sprzedający dopuszcza taką ewentualność; 
informację o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze ofert w celu zawarcia umowy; 
istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy lub projekt 

umowy wraz z załącznikami; 
2. Specyfikację warunków sprzedaży można pobrać nieodpłatnie ze strony sprzedającego. 

§ 16 
Tryby prowadzenia postępowań 

ł. Postępowanie na sprzedaż środków trwałych zbytecznych, może być prowadzone w jednym z trybów: 
ł) 	licytacji elektronicznej; 
2) przetargu pisemnego nieograniczonego. 

2. Postępowanie organizuje i przeprowadza Spółka. 
3. Złożenie jednej ważnej oferty jest warunkiem wystarczającym do wyłonienia nabywcy składnika. 
4. Postępowanie uważa się za zakończone wynikiem negatywnym, w przypadku: 

ł) braku Oferentów; 
gdy w trybie licytacji elektronicznej żaden z uczestników nie zaoferował postąpienia ponad cenę 
wywoławczą; 
gdy w przetargu pisemnym nieograniczonym nie wpłynęła ani jedna oferta; 
gdy żaden z uczestników nie zaoferował ceny wyższej od wywoławczej; 
jeżeli Komisja stwierdziła, że żadna oferta nie spełnia warunków przetargu. 

5. Postępowanie uważa się za zamknięte z chwilą zatwierdzenia jego wyników przez Zarząd Spółki. 

§ 17 
Licytacja elektroniczna 

ł. Licytacja elektroniczna to tryb prowadzenia postępowania na sprzedaż, w którym kupujący wprowadzają 
niezbędne dane do formularza umieszczonego na stronie internetowej sprzedającego (w trybie bezpośredniego 
z nią połączenia) co umożliwia składanie kolejnych korzystniejszych, automatycznie klasyfikowanych ofert 
(postąpień), po uprzednim złożeniu oferty zgodnie z S 19 Regulaminu. 
Sprzedający wszczyna postępowanie publikując ogłoszenie na swojej stronie internetowej, w którym określa 
warunki udziału w postępowaniu, w odpowiedzi na które kupujący składają zgłoszenia ofertowe. 
Sprzedający dopuszcza do udziału w licytacji elektronicznej wszystkich kupujących spełniających wymagania 
określone w ogłoszeniu oraz Specyfikacji warunków sprzedaży. 
Sprzedający zapraszając oferentów do udziału w licytacji elektronicznej, określa szczegółowy sposób i termin 
jej przeprowadzenia, jeżeli informacje te nie były wcześniej zawarte w ogłoszeniu. 
Sprzedający i kupujący od momentu otwarcia do momentu zamknięcia licytacji komunikują się drogą 
elektroniczną. 

§ 18 
Przetarg pisemny nieograniczony 

ł. Przetarg nieograniczony to tryb prowadzenia postępowania na sprzedaż, w którym w odpowiedzi na publiczne 
ogłoszenie o postępowaniu, oferty mogą składać wszyscy zainteresowani zakupem oferenci. 
Przetarg nieograniczony jest skuteczny, jeżeli złożona została przynajmniej ł ważna oferta. 
Sprzedający przeprowadza postępowanie na sprzedaż, w tym dokonuje oceny złożonych ofert w oparciu .„ 
o kryterium oceny określone w Specyfikacji warunków sprzedaży oraz wybiera ofertę najkorzystniejszą. 
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19 
Oferty 

ł. Oferta powinna być sporządzona czytelnie w formie wydruku komputerowego, maszynowego 
lub nieścieralnym tuszem bądź atramentem oraz podpisana przez osobę lub osoby uprawnione 
do składania wiążących oświadczeń woli w imieniu oferenta (forma pisemna) pod rygorem nieważności. 
Sprzedający ogłaszając postępowanie może zastrzec sporządzenie oferty w formie elektronicznej. 
Ofertę należy składać w zamkniętej kopercie zaadresowanej oraz opatrzonej nazwą i dokładnym adresem 
kupującego, za wyjątkiem ofert składanych w formie elektronicznej. 
Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. 
Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji warunków sprzedaży. 
Sprzedający może dopuścić możliwość złożenia oferty częściowej, jeżeli zostało to określone w Specyfikacji 
warunków sprzedaży. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 5, oferent może złożyć oferty częściowe na jedną lub więcej części 
postępowania, chyba, że sprzedający określi maksymalną liczbę części postępowania, na które oferty częściowe 
może złożyć jeden oferent. 
Sprzedający określa terminy składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
w Specyfikacji warunków sprzedaży lub ogłoszeniu. 
Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. 
Ofertę złożoną po terminie sprzedający zwraca bez otwierania, za wyjątkiem sytuacji, gdy otwarcie oferty 
jest niezbędne w celu ustalenia adresu oferenta. 

20 
Otwarcie ofert 

ł. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert. 
Otwarcie ofert odbywa się bez udziału oferentów lub jest jawne dla oferentów, jeżeli sprzedający tak postanowi. 
Informacja z otwarcia ofert jeżeli otwarcie ofert odbyło się bez udziału oferentów, jest dostępna dla oferentów 
po zakończeniu postępowania na ich wniosek. 

21 
Poprawianie omyłek 

ł. Sprzedający poprawia w ofercie: 
ł) oczywiste omyłki pisarskie; 

oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek; 
inne omyłki polegające na niezgodności oferty z wymogami Specyfikacji warunków sprzedaży, niepowodujące 
istotnych zmian w treści oferty. 

2. Sprzedający informuje oferentów o poprawieniu omyłek, o których mowa w ust. ł, przy czym oferentom służy 
prawo wniesienia sprzeciwu, co do dokonania przedmiotowych poprawek, w terminie ł dnia od poinformowania 
go o ich dokonaniu. W sytuacji takiej, za złożoną, przyjmuje się treść oferty przed dokonaniem poprawek. 

22 
Odrzucenie oferty 

ł. Sprzedający odrzuca ofertę, jeżeli: 
jest niezgodna z Regulaminem lub Specyfikacją warunków sprzedaży; 
nie potwierdza spełnienia warunków udziału określonych przez sprzedającego, 
jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji; 
została złożona przez oferenta wykluczonego z udziału w postępowaniu na sprzedaż lub niezaproszonego 
do składania ofert; 
jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

Sprzedający może odrzucić ofertę kupującego na każdym etapie postępowania po ziszczeniu się przesłanki 
stanowiącej podstawę do odrzucenia. 
Sprzedający zawiadamia kupującego o odrzuceniu jego oferty, podając uzasadnienie. 
Kupujący, którego oferta została skutecznie odrzucona traci status uczestnika postępowania oraz prawo 
do uzyskania informacji związanych z postępowaniem i korzystania z uprawnień wynikających z treści 
Regulaminu. 

8 



§ 23 
Wybór najkorzystniejszej oferty 

ł. Sprzedający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w Specyfikacji 
warunków sprzedaży. 
O wyborze najkorzystniejszej oferty sprzedający zawiadamia oferentów, którzy złożyli oferty, podając nazwę 
(firmę) i adres oferenta, którego ofertę wybrano. 
Informacje, o których mowa w ust. 2, sprzedający zamieszcza, na swojej stronie internetowej. 

*24 
Unieważnienie postępowania 

ł. Sprzedający unieważnia postępowanie na sprzedaż, jeżeli: 
ł) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu; 

w przypadkach, o których mowa w 5 13 ust. 3, zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie; 
wystąpiła istotna zmiana okoliczności, powodująca, że prowadzenie postępowania lub dokonanie sprzedaży 
nie leży w interesie sprzedającego; 
postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy; 
w licytacji elektronicznej nie zostanie udzielone co najmniej jedno przebicie ceny wywoławczej. 

Jeżeli sprzedający dopuścił możliwość składania ofert częściowych, do unieważnienia w części postępowania 
na sprzedaż postanowienia ust. ł stosuje się odpowiednio. 
W uzasadnionych przypadkach sprzedający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny. 
O unieważnieniu postępowania na sprzedaż sprzedający zawiadamia wszystkich oferentów, którzy: 
ł) ubiegali się o zakup — w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert; 
2) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert, podając 

uzasadnienie podjętej decyzji, z zastrzeżeniem ust. 3. 
Informacje, o których mowa w ust. 4 sprzedający zamieszcza na swojej stronie internetowej. 
Sprzedający może unieważnić postępowanie przed upływem terminu otwarcia ofert bez podania przyczyn. 
Z tytułu unieważnienia postępowania oferentom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do sprzedającego. 

§ 25 
Umowa w sprawie sprzedaży 

ł. Sprzedający zawiera z wybranym kupującym umowę, do której stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego 
prawa i odpowiednie postanowienia Regulaminu. 
Umowy zawierane są w formie pisemnej. 
Jeżeli oferent, którego oferta uznana została za najkorzystniejszą uchylił się lub odmówił zawarcia umowy 
lub odstąpił od umowy w trakcie jej realizacji sprzedający może zawrzeć umowę z oferentem, który złożył kolejną, 
najkorzystniejszą ofertę ważną. 

§ 26 
Zmiana umowy 

ł. W umowach zawieranych w wyniku przeprowadzonego postępowania zakazuje się istotnych zmian postanowień 
umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru kupującego, chyba 
że są one konieczne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, mogą być korzystne dla sprzedającego bez 
istotnej zmiany zakresu i przedmiotu sprzedaży lub brak zmiany może narazić Spółkę na straty, 
a sprzedający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w Instrukcji dla oferentów lub umowie. 

2. Zmiana umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania jest możliwa, jeżeli konieczność dokonania 
zmiany wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

§ 27 
Odstąpienie od umowy 

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
sprzedającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, sprzedający może odstąpić 
od umowy w terminie dwóch tygodni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku 
roszczenia kupującego są ograniczone wyłącznie do tych, które wynikają z wykonanej części umowy. 

9 



28 
Protokoły, dokumenty w postępowaniu 

ł. Sprzedający sporządza informację z otwarcia ofert zawierającą co najmniej: 
wskazanie nazwy postępowania; 
informację o trybie prowadzenia postępowania na sprzedaż; 
informacje o oferentach i złożonych ofertach; 
ceny złożonych ofert. 

2. Informacja z otwarcia ofert jest jawna dla oferentów, którzy złożyli oferty w postępowaniu od dnia otwarcia ofert 
albo po zakończeniu postępowania, jeżeli sprzedający tak postanowi. 

3. W trakcie postępowania sprzedający sporządza protokół z postępowania, który zawiera co najmniej: 
ł) wskazanie nazwy postępowania; 

informację o trybie sprzedaży; 
informacje o oferentach i złożonych ofertach; 
cenę i inne istotne elementy ofert; 
opis przebiegu prac badania i oceny ofert; 
wskazanie wybranej oferty lub ofert; 
wnioski w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważniania postępowania. 

4. Oferty, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez sprzedającego 
i oferentów oraz Specyfikacja warunków sprzedaży wraz z załącznikami w sprawie sprzedaży stanowią 
dokumentację przetargową i są załącznikami do protokołu. 

5. Protokół jest udostępniany do wglądu oferentom, którzy złożyli oferty w postępowaniu po dokonaniu wyboru 
najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym, że jeżeli sprzedający tak postanowi oferty 
są jawne od chwili ich otwarcia. 

6. Oferenci nie mogą sporządzać kopii dokumentacji postępowania. 

29 
Postanowienia szczególne i końcowe 

Do czynności podejmowanych przez sprzedającego i kupujących w postępowaniu na sprzedaż w zakresie 
nieuregulowanym Regulaminem, stosuje się przepisy ustawy z dn. 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny 
(tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.). 
Interpretacja postanowień Regulaminu należy do Zarządu PKP LHS sp. z o.o. 
W uzasadnionych przypadkach, a także w ramach współpracy ze Spółkami Grupy PKP Zarząd sprzedającego może 
odstąpić od stosowania w części lub w całości postanowień Regulaminu. 

Kand Pioplws,4j 

adwo 
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