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Do Zarządzenia Nr OR. 120.37.2020
ójta Gminy Pawłowice
z dnia 04.05.2020 r.

Wójt Gminy Pawłowice
ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony w formie licytacji na sprzedaż
samochodu pożarniczego markiStar, nr rej. KBR 0872, rok produkcji 1996,

będącego własnością Gminy Pawłowice.

. Samochód pożarniczy marki Star, nr rej. KBR 0872,rok produkcji 1996, będący
własnością Gminy Pawłowice - nr rej. KBR 0872. Posiada ubezpieczenie OC do
05.06.2020 r. Posiada aktualne badanie techniczne do 29.07.2020 r. Przebieg 13
397 km.
Dokładna specyfikacja techniczna samochodu została zamieszczona poniżej jako
załącznik do niniejszego ogłoszenia,

Przetarg odbędzie się w dniu 02 czerwca 2020 r. godz. 12% w Urzędzie Gminy
Pawłowice ul. Zjednoczenia 60, sala narad,

Cena wywoławcza wynosi: 27 300,00 zł brutto (słownie złotych: dwadzieścia
siedem tysięcy trzysta 00/100).

W/w samochód można oglądać przy siedzibie Gminnego Zakładu Wodociągów
i Kanalizacjj w Krzyżowicach przy ul. Orla 11 po uzgodnieniu terminu - tel.
kontaktowy: 32 47 56 349,

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w pieniądzu
w wysokości: 500,00 zł (słownie złotych: pięćset 00/100) płatne do dnia 29 maja
2020 r. (data wpływu środków) na konto: Urzędu Gminy Pawłowice w Banku
Spółdzielczym Pawłowice nr 92844700050000001320000003.

Wadium winno być wniesione w pieniądzu i ulega przepadkowi w razie uchylenia
się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy. Wadium wpłacone
przez uczestnika przetargu, który wygrywa przetarg zaliczone będzie w poczet
ceny nabycia samochodu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który nie wygrał
przetargu podlega zwrotowi niezwłocznie na wskazany rachunek bankowy.

Przed otwarciem przetargu należy okazać Komisji przetargowej wpłatę wadium
oraz dowód tożsamości. Zastrzega się unieważnienie przetargu z powodu
ważnych przyczyn.

Bliższych informacji na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy
Pawłowice- tel. 32 47-56-342 ,
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Załącznik do ogłoszenia Wójta Gminy Pawłowice z dnia 04.05.2020r.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SAMOCHODU
Marka: STAR

wersja: 244
madel pojazdu: 244 10.7t
rok produkcji: 1996

rodzaj pojazdu: pojazd specjalny

napęd: diesel

pojemność i mocsilnika: 6842 ccm / 110kW (150 KM)
zawieszenie osi przedniej, tylnej! rozstaw osi; resory/resory/3400 mm
jednostka napędowa: z napędem samoczynnym
liczba cylindrów/układ cylindrów: G/rzędowy

długość/szerokość/wysokość: 6340mm/2460 mm/2625mm
rodzaj zabudowy: skrzyniowy
rodzaj kabiny: krótka
liczba osi/rodzaj napędurskrzynia biegów: 2/4x4/manualna

Kabina załogi: - jednomadułowa, czterodrzwiowa na 6 osób,
- siedzenie skrzynkowe, uchylne,tapicerowane,

- hydraulicznie podnoszona,
- ocieplenia ścian, sufitu i podłogi,
- oświetlenie wewnętrzne kabiny,
- pod siedzeniami miejsce na drobny sprzęti narzędzia,
- stopnie wyłożone blachą aluminiową.

Zabudowa pożarnicza:
- skrytki kryte żaluzjami,

- dach pojazdu użytkowy wyłożony blachą aluminiową łezkową,
- na dachu uchwyty na drabinę i węże ssawne,- balustrada ochronna,

- z tyłu nadwozia drabinka wejściowa na dach, kogut, sygnał cofania z lampą sygnalizacyjną.
żaluzje aluminiowe,
- skrytki przeznaczone na osprzęt wodny: prądownice, smok ssawhy, rozdzielacz,
- konstrukcja skrytek zapewnia odprowadzanie wodyz ich wnętrza,

- konstrukcja wykonanaz profili stalowych zamkniętych,
- sygnalizacja świetlno-dźwiękowa z zestawem głośnomówiącym.

Instalacja wodna:
- autopompa,
- zbiornik wody 30001 z falochronamii włazem rewizyjnym, z aluminium,
- zbiornik wyposażony w instalację napełniania z hydrantu, króciec o 75,
- zbiornik na środek pianotwórczy 3000I,
- zbiornik wyposażony w instalację przelewową z możliwością grawitacyjnego opróżniania,
- linia zalewania zbiornika przez autopompę,
- linia szybkiego natarcia wraz z wężem wysokociśnieniowym z prądownicą,
- przedział autopompy posiada podświetlaną tablicę z manometrem, manawakuometrem, regulator
obrotów silnika, elektronicznym wskaźnikiem poziomu wody, wyłącznikiem silnika pojazdu „stop”,
manometrem ciśnienia wody.

Na wyposażeniu:

- uchwyty na drabinę,
- oświetlenie terenu działania wokół samochodu, WÓJR
- uchwyty na szybkie natarcie z prądownicą, —00
- uchwyty na prądownice, Ea—
- uchwyty na węże ssawne, RCA Dzierieział
- uchwyty na tłumice,
- uchwyty na bosak,
- maszt oświetleniowy.
W samochodzie wymieniono ogumienie — przód 2 szt. 2015 r. tył 4 szt. 2016 r.

 

 


