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Wójt Gminy Pawłowice
ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony w formie licytacji na sprzedaż
samochodu pożarniczego marki Star, 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
05.06.2021 r. Przebieg 13 397 km.
Dokładna specyfikacja techniczna samochodu została zamieszczona poniżej jako
załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Przetarg odbędzie się w dniu 02 września 2020 r. godz. 1279 w Urzędzie Gminy
Pawłowice ul. Zjednoczenia 60, sala narad.

Cena wywoławcza wynosi: 18 000,00 zł brutto (słownie złotych: osiemnaście
tysięcy 00/100).

Włiw samochód można oglądać przy siedzibie Wodociągów Pawłowice
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 31
sierpnia 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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Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust, 1 i 2 Rozporządzenia 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 95/46ANE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO)(Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, s.1) informuję, że:

1.

a.

8.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Pawłowice jest Wójt
Gminy Pawłowice z siedzibą w Urzędzie Gminy Pawłowice, ul. Zjednoczenia 60, 43-250
Pawłowice, tel. 32 47- 56-300, adres e-mail: gmina@pawlowice. pl;

. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych. ul. Zjednoczenia 60, 43-250 Pawłowice, tel. 32 47-
56-312, adres e-mail: i. kielkowska@pawlowice, pl;

Celem przetwarzania danych osobowych jest zawarcie umowy sprzedazy samochodu
pożarniczego marki Star, będącego własnością Gminy Pawłowice;

. Przetwarzanie, podanych danych osobowych, odbywa się na podstawie art 6 ust. 1 lit b) i c)
RQODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane
dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
Dane osobowe nie będą przekazane odbiorcom, państwom trzecim, organizacjom

międzynarodowym, innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa,
„. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, wskazanego w pkt.

3, lecz nie krócejniż okres wskazany w przepisach o archiwizacji),
. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu zawarcia umowy sprzedaży
samochodu pożarniczego marki Star, będącego własnością Gminy Pawłowice;
Na podstawie art. 15 — 19 RODO, przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie
profilowania;

10.Macie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego — prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa
dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r.

 

 



Załącznik do ogłoszenia Wójta Gminy Pawłowice z dnia 23.07.2020r.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SAMOCHODU
Marka: STAR
wersja: 244
model pojazdu: 244 10.7t
rok produkcji: 1996
rodzaj pojazdu: pojazd specjalny
napęd: diesel
pojemność i mocsilnika: 56842 cem / 110kW (150 KM)
zawieszenie osi przedniej, tylnej! rozstaw osi: resory/resory/3400 mm
jednostka napędowa: z napędem samoczynnym
liczba cylindrów/układ cylindrów: Girzędowy
długość/szerokość/wysokość: 6340mm/2460 mm/2625mm
rodzaj zabudowy: skrzyniowy
rodzaj kabiny: krótka
liczba osi/rodzaj napędu/skrzynia biegów: 2/4x4/manualna

Kabina załogi: - jednomodułowa, czterodrzwiowa na 6 osób,
- siedzenie skrzynkowe, uchylne, tapicerowane,
- hydraulicznie podnoszona,

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

Zabudowa pożarnicza:
- skrytki kryte żaluzjami,
- dach pojazdu użytkowy wyłożony błachą 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 ssawny, rozdzielacz,
- konstrukcja skrytek zapewnia odprowadzanie wody z ich wnętrza,
- konstrukcja wykonana z profili stalowych zamkniętych,
- sygnalizacja świetlno-dźwiękowa z zestawem głośnomówiącym.

Instalacja wodna:
- autopompa,

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

Na wyposażeniu:
- uchwyty na drabinę,
- oświetlenie terenu działania wokół samochodu,
- uchwyty na szybkie natarcie z prądownicą,
- uchwyty na prądownice,
- uchwyty na węże ssawne,

- uchwyty na tłumice,
- uchwyty na bosak,
- maszt oświetleniowy.
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