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SO.5543.38.2020 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OR.120.50.2020

Wójta Gminy Pawłowice z dnia 08 czerwca 2020r.

Wójt Gminy Pawłowice
ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony w formielicytacji na sprzedaż
samochodu pożarniczego marki Star, nr rej. KBR 0872, rok produkcji 1996,

będącego własnością Gminy Pawłowice.

Przedmiotem przetargu jest 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. 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 14 lipca 2020 r. godz. 12° w Urzędzie Gminy
Pawłowice ul. Zjednoczenia 60, sala narad.

Cena wywoławcza wynosi: 25 000,00 zł brutto (słownie złotych: dwadzieścia
pięćtysięcy 00/100).

W/w samochód można oglądać przy siedzibie Wodociągów Pawłowice
w Krzyżowicach przy ul. Orlej 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
10 lipca 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 wygrywaprzetarg 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.

we
Franciszek Dziendziel
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S0.5543.38.2020 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr OR.120.50.2020
Wójta Gminy Pawłowice z dnia 08 czerwca 2020r.

REGULAMIN
trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego w formie licytacji na sprzedaż
samochodu pożarniczego marki Star, nr rej. KBR 0872, rok produkcji 1996,

będącego własnością Gminy Pawłowice.

= „ Przedmiotem przetargu jest sprzedaż samochodu pożarniczego marki Star, nr rej.
KBR 0872,rok produkcji 1996, będącego własnością Gminy Pawłowice.
Celem przetargu jest pozyskanie najwyższej ceny ze sprzedaży w/w pojazdu.

3. Przetarg jest ustny, publiczny i nieograniczony tzn. że mogą w nim brać udział
osoby fizyczne i prawne lub ich pełnomocnicy. Przedstawiciele osób prawnych
winni legitymować się stosownymi umocowaniami do występowania w imieniu
osoby prawnej.

4. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu
w wysokości: 500,00 zł (słownie złotych: pięćset 00/100) płatne do dnia 10 lipca
2020r. na konto: Urzędu Gminy Pawłowice w Banku Spółdzielczym Pawłowice nr
92844700050000001320000003.

5. Przetarg odbędzie się w dniu 14 lipca 2020 r. godz. 12% w Urzędzie Gminy
Pawłowice ul. Zjednoczenia 60, (sala narad). Licytację przeprowadzi Komisja
przetargowa.

6. Licytacja rozpoczyna się od wywołania początkowej ceny brutto wynoszącej:
25 000,00 zł, (słownie złotych: dwadzieścia pięć tysięcy 00/100).

7. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, lecz nie może ono być
niższe 300,00 zł brutto.

8. Cena zaoferowana przez uczestnika przetargu przestaje wiązać gdy inny
uczestnik zaoferuje cenę wyższą.

9. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników jeżeli przynajmniej jeden
zuczestników zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny
wywoławczej.
Przewodniczący Komisji przetargowej informuje uczestników przetargu, że po
trzecim wywołaniu najwyżej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną
przyjęte.

10. Po ustaniu zgłaszania postąpień przewodniczący Komisji przetargowej wywołuje
trzykrotnie ostatnią najwyższą cenę i zamyka przetarg, ogłaszając imię i nazwisko
osoby albo nazwęfirmy która wygrała przetarg.

11. Wadium wpłacone przez uczestnika, który nie wygrał przetargu podlega zwrotowi
niezwłocznie na wskazany rachunek bankowy.

12. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na
poczet ceny nabycia.

13. Osoba fizyczna lub prawna, która wygra przetarg jest zobowiązana w terminie 14
dni od daty rozstrzygnięcia przetargu do podpisania umowy kupna - sprzedaży.
W przypadku odstąpienia od podpisania umowy wpłacane wadium nie podlega
zwrotowi.

14. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z zapoznaniem się
z regulaminem przetargu i jego akceptacją.

15. Przetarg może być odwołany lub unieważniony bez podania przyczyn.

Franciszek Dziendziel

R
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Załącznik do ogłoszenia Wójta Gminy Pawłowice z dnia 08.06.2020 r.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SAMOCHODU
Marka: STAR
wersja: 244

model pojazdu: 244 10.7t
rok produkcji: 1996
rodzaj pojazdu: pojazd specjalny
napęd: diesel
pojemnośći mocsilnika: 6842 cem / 110kW (150 KM)

zawieszenie osi przedniej, tylnej/ rozstaw osi: resory/resory/3400 mm

jednostka napędowa: z napędem samoczynnym
liczba cylindrów/układ cylindrów: 6/rzędowy
długość/szerokość/wysokość: 6340mm/2460 mm/2625mm
rodzaj zabudowy: skrzyniowy
rodzaj kabiny: krótka
liczba osiłrodzaj 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 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 ssawny, rozdzielacz,
- konstrukcja skrytek zapewnia odprowadzanie wody z 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 30001,
- zbiornik wyposażonyw 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, manowakuometrem, regulator

obrotówsilnika, 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.
W samochodzie wymieniono ogumienie — przód 2 szt. 2015 r. tył 4 szt. 2016 r.

WÓJT

Erenniszak Dziendziel


