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W6jt Gminy Krzykosy
oglasza przetarg ustny nieograniczony

na sprzeda2wozu asenizacyjnego FORTSCHRITT HTS 100.27

1. Sprzedawca: Gmina Krzykosy, ul. Gl6wna37t 63-024 Krzykosy
2. Opis:

Przedmiotem sprzedazy jest w6z asenizacyjny FORTSCHRITT HTS 100.27,

- wytw6rca: FORTSCHRIT Impoft z NRD

- rok produkcji: 1979r.

- nr fabryczny: brak tabliczki znamionowej

- inny numer identyflkacyjny:,tabliczka znamionowa na zespole jezdnym nr
fabr. FBl2 - 931

- przebieg ( liczba przepracowanych jednostek ): brak informacji

- wyposazenie ( osprzqt ): sprq2arka,w12zbrojony A tSO;8,0 m dlugo6ci

- przeznaczenie: do przewo2enia, mieszania i rozlewania plynnych nawoz6w
( fekali, gnojowicy )

- znamionowe dane techniczne ( podstawowe dane nominalne, parametry robocze,
dane charakterystyczne ): zbiornik wykonany z wl6kien szklanych
wzmocnionych poliestrem o poj. 10000 1., sprq2arka wytw. max ci6nienie
1r5 at, max podci6n, 0r8 at, szer. rozlewania 4,O - 10100 m, zasuwa rqcznie
otwierana, czas napelniania ok. 5 min, wymiary: - dlugo6e, 76O cm,
szeroko66 310 cffir - masa 3500 kg, - zapotrzebowanie mocy N=55 KW,
cztery kola z ogumieniem m-ki STOMIL, o wym, 20-18, 2 szt. zu2fi
bie2nik, ok. 50o/o ogumienie nieoryginalne, samochodowe.

- Srodek techniczny sprawny: wymaga przeglqdu zwlaszcza sprq2arka,
wylqczony z u2ytkowania od poczqtku 2019r.

W wyniku przeprowadzonych oglgdzin (wyceny) wozu asenizacyjnego stwierdzono:
brak mozliwo6ci stwierdzenia sprawno6ci technicznej, przyjgto, ze zespoly i uklady
kwalifikujq siq do przeglqdu i czg5ciowej naprawy zwlaszcza sprgzarka. W6z
asenizacyjny moze byi eksploatowany przez co najmniej piqi lat pod warunkiem, ze
eksploatacja przebiega6 bgdzie zgodnie z instrukcjq obslugi producenta ( instrukcji
obslugi brak ).

3. Cena wywolawcza: 9.800,0021. brutto

4. Wysoko6i minimalnego postqpienia: 100,0021.

5. Termin przetargu:



Przetarg odbqdzie siq w dniu 13 wrze6nia 2019r. o godz. 10oo w siedzibie
Urzqdu Gminy Krzykosy przy ul. Gl6wnej 37, sala sesyjna.

6. Warunkiem przystqpienia do przetargu jest wplacenie wadium
w pieniqdzu w wysoko6ci 500,0021. na konto Gminy Krzykosy w B. S. Sroda
Wf kp. OlKrzykosy nr 90 9085 0002 0010 0100 1313 0011 w terminie do
dnia 11 wrzeSnia 2OL9r. do godz. 15oo. W przypadku wplaty na konto,
termin uzna siq za zachowany, je2eli pieniqdze w tym terminie wplynq na
konto.

Kaidy uczestnik przetargu winien posiada6 dow6d wplaty wadium, celem
okazania go wraz z dowodem osobistym, Komisji przetargowej w dniu
przetargu.

Wadium wplacone przez , nabywcq zostanie zaliczone na poczet ceny
nabycia wozu asenizacyjnego.

Pozostalym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwr6cone nie p6iniej
ni2 przed uplywem 3 dni od daty zamknigcia lub odwoNania przetargu.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy uczestnik przetargu, kt6ry
przetarg wygral, uchyli siq od zawarcia umowy.

7. Zastrzega siq prawo uniewa2nienia przetargu, odwolania przetargu
lub niedokonania wyboru bez podania przyczyn. W takim przypadku
wadium zostanie zwr6cone niezwlocznie po podjqciu przez sprzedajqcego
powyiszych decyzji.

8. Zawarcie umowy sprzeda?y nast4pi w terminie 7 dni od dnia
rozstrzygniqcia przetargu. Nabywca zobowiqzany jest zaplaci(, cenQ
uzyskan4 w przetargu nie p6iniej ni2 do dnia zawarcia umowy sprzeda2y.

9, Wydanie przedmiotu sprzeda2y nastqpi na podstawie protok6lu
wydania, niezwlocznie po zaplaceniu ceny nabycia i podpisaniu umowy
sprzeda2y.

10. Informacji dotyczqcych przetargu i zapoznania siq ze stanem
przedmiotu sprzeda2y jest pracownik Urzqdu Gminy w Krzykosach Daria
Orzechowska ( pok. 23 ) 61 28 515 14 w godzinach: poniedzialek od 8:00
do 16:00, wtorek - piqtek od 7:00 do 15:00.

W6z asenizacyjny bqd4cy przedmiotem przetargu mo2na obejrze6
w dniach: od 02 wrze6nia 2019r. do 10 wrzeSnia 2OL9r., po wcze6niejszym
telefonicznym uzgodnieniu ze sprzedajqcym - osoba do kontaktu: Kamil
Delestowicz, tel. 72L 283 004.
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