
Ustronie Morskie, 14 listopada 2019 roku 
IK.271.8.2019 

 
Ogłoszenie 

Wójt Gminy Ustronie Morskie ogłasza przetarg pisemny nieograniczony pn. 
„Sprzedaż samochodu strażackiego marki  JELCZ wersja 422 D o numerze 

rejestracyjnym ZKL R123” 
  
Dane pojazdu: 

1. Rodzaj pojazdu: samochód pożarniczy 
2. Marka:  JELCZ  
3. Wersja: 422 D 
4. Model pojazdu: 422 16.0t 
5. Rok produkcji: 1995 
6. Pojemność silnika/Moc: 11100 cm3/179 KW 
7. Numer identyfikacyjny VIN: SUJP422CCS0000096 
8. Data pierwszej rejestracji: 30.10.1995 r. 
9. Data następnych badań technicznych: 29.10.2020r. 
10. Seria i nr dowodu rejestracyjnego: DR/AAA 0188132 
11. Przebieg w km: 55747 km 
12. Ubezpieczenie OC i NNW: do 31.12.2019r. 
13. Skrzynia biegów: manualna 
14. Kolor powłoki lakierowanej kabiny: czerwony 
15. Dopuszczalna masa całkowita: 16000 kg 
16. Dopuszczalna ładowność: 5575 kg 
17. Stan techniczny: ogólny dobry, pojazd zadbany. 
18. Samochód ratowniczo – gaśniczy ze zbiornikiem wodnym o pojemności 5000l, 

zbiornikiem środka pianotwórczego o pojemności 500l, wyposażony w autopompę 
ROSENBAUER Nh-30 o wydajności 2400l/min przy ciśnieniu 8 atm. Posiada działko 
piankowe i 3 przęsła drabiny nasadkowej DN2,7 – każde o długości 2,7 m oraz 
komplet używanych węży. W 2017 r. wymieniono komplet opon. 

19. Pojazd był wykorzystywany ok. 40 razy rocznie.  
20. Przetarg odbędzie się w dniu 28 listopada 2019 r. o godzinie 10.15 w siedzibie 

Urzędu Gminy Ustronie Morskie w Sali narad (I piętro). 
21. Wadium w kwocie 10% ceny wywoławczej (tj. 5330,00 zł) należy wpłacić do dnia 28 

listopada 2019 roku do godziny 10.00 na konto Gminy Ustronie Morskie prowadzone 
w Banku Spółdzielczym w Białogardzie Oddział w Dygowie,  
numer konta: 15 8562 0007 0040 0914 2000 0630  z dopiskiem „Wadium - na 
sprzedaż samochodu strażackiego Jelcz”. Za datę wniesienia wadium uznaje się datę 
uznania na rachunku bankowym organizatora przetargu. 

22. Dowód wpłaty należy okazać w dniu przetargu. 
23. Przetarg przeprowadzony zostanie zgodnie z „Regulaminem przetargu pisemnego 

nieograniczonego na sprzedaż samochodu strażackiego marki  JELCZ o numerze 
rejestracyjnym ZKL R123” (załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 127/2019  Wójta Gminy 
Ustronie Morskie z dnia 14 listopada 2019 r.), który jest do pobrania na stronie 
internetowej Gminy Ustronie Morskie: http://bip.ustronie-morskie.pl w zakładce 
Ogłoszenia/Zamówienia publiczne. 

24. Dodatkowe informacje o przedmiocie zapytania ofertowego można uzyskać w 

siedzibie Urzędu Gminy Ustronie Morskie, ul. Rolna 2, 78-111 Ustronie Morskie, 

pokój nr 17 lub telefonicznie (94) 3514194. 

25. Samochód strażacki można oglądać przy remizie OSP w Ustroniu Morskim ul. 

Geodetów1, po wcześniejszym  uzgodnieniu terminu pod nr telefonicznym 

725 205 261 

http://bip.ustronie-morskie.pl/


26. Pisemne oferty w zamkniętych kopertach należy złożyć w sekretariacie Urzędu 

Gminy Ustronie Morskie; 78-111 Ustronie Morskie, ul. Rolna 2;  do dnia 28 

listopada 2019 r. do godz. 10.00 z dopiskiem „Oferta na zakup samochodu 

strażackiego marki  JELCZ o numerze rejestracyjnym ZKL R123”- NIE 

OTWIERAĆ! 

27. Samochód strażacki kupi osoba fizyczna lub prawna która zaoferuje najwyższą cenę. 

28. Cena wywoławcza wynosi 53 300 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta 

złotych brutto) 

29. Po rozstrzygnięciu przetargu zostanie ustalony termin zawarcia umowy. 

30. Wójt Gminy Ustronie Morskie na podstawie art. 70[1] § 3 Kodeksu cywilnego 

przewiduje możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.  

Załączniki: 

1. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym. 

2. Regulamin przetargu. 

3. Wycena pojazdu z dnia 3/11/2019 r. 

4. Dokumentacja fotograficzna. 

5. Formularz ofertowy. 

Wójt Gminy Ustronie Morskie 

     Bernadeta Borkowska 

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 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych, zwane dalej „RODO”)  (Dz. U. UE. L. 119.1  z 04.05.2016) informuję, iż: 

1) Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Ustronie Morskie z siedzibą w Urzędzie Gminy Ustronie 

Morskie, ul. Rolna 2; 78-111 Ustronie Morskie. Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email: 

sekretariat@ustronie-morskie.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora; 

2) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email  

iod@ustronie-morskie.pl Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach 

dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych; 

3) zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. c RODO Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji 

procesu wyboru wykonawcy na podstawie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a 

następnie realizacji postanowień umownych związanych z wykonywanym zamówieniem; 

4) w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych w celach wskazanych powyżej, dane osobowe mogą być 

udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, na podstawie przepisów prawa 

oraz zawartych umów powierzenia przetwarzania danych, jeżeli wymagane byłoby to w celu realizacji 

postanowień umownych, 

5) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 

stosowanie do art. 22 RODO; 

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień 

publicznych przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania 

mailto:sekretariat@ustronie-morskie.pl


umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

7) posiada Pani/Pan prawo do: 

a) dostępu do danych osobowych, na podstawie art. 15 RODO, przy czym administrator może żądać od osoby, 

której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w 

szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; 

b) sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, na podstawie art. 16 RODO, przy czym skorzystanie z 

niniejszego uprawnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą – Prawo zamówień publicznych; 

c) ograniczenia przetwarzania danych osobowych, na podstawie art. 18 RODO, przy czym wystąpienie z 

żądaniem nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego; 

d) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie 

danych osobowych narusza przepisy RODO; 

8)   nie przysługuje Pani/Panu prawo do: 

a)   usunięcia lub przenoszenia danych osobowych, 

b)   wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; 

9) podanie danych osobowych jest konieczne w celu realizacji postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego oraz realizacji postanowień umownych. Niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości 

rozpatrzenia oferty złożonej w postępowaniu oraz zawarcia umowy.  

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 14 listopada 2019 roku. 

Zdjęto dnia……. 


