
Baranów, dn. 19.04.2018 r. 

Gmina Baranów 

ul. Rynek 14, 24 - 105 Baranów 

ogłasza aukcję, której przedmiotem będzie zbycie walca drogowego AMMANN typ AV26-2 

Dane techniczne walca drogowego: 

producent – AMMANN 

typ, model – AV26-2 

rok produkcji – 2006 

numer seryjny – 20438 

numer indentyfikacyjny – TFAAV26EY60020438 

producent silnika i typ silnika – YANMAR, 3TNV88-XAMM 

moc silnika – 23,2 kW 

masa całkowita – 2800 kg 

obciążenie osi przedniej – 1400 kg 

obciążenie osi tylnej – 1400 kg 

długość – 2490 mm 

szerokość – 1320 mm 

szerokość robocza – 1200 mm 

wysokość – 1818 mm 

prędkość jazdy – 0 - 10 km/h 

czas pracy – ok. 220 mth 

Dokumentacja: 

instrukcja eksploatacji 

katalog części zamiennych 

Cena wywoławcza wynosi: 38.250,00 zł netto + należy podatek 

(słownie: trzydzieści osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych netto + należy podatek). 

Aukcja walca drogowego AMMANN typ AV 26 -2 odbędzie się w dniu 7 maja 2018 r. o godzinie 12.00 

w siedzibie sprzedającego ul. Rynek 14, 24-105 Baranów, pok. Nr 11. 

Warunkiem przystąpienia do aukcji jest wpłacenie wadium w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć 

tysięcy złotych). 

Wadium należy wpłacić na rachunek Gminy Baranów w Nadwiślańskim Banku Spółdzielczym w 

Puławach o/Baranów nr konta 30 8736 0006 2004 0081 6975 0003 w terminie do 4 maja 2018 r. 

Postąpienie w aukcji wynosi minimum - 500,00 zł. 

Aukcja jest ważna bez względu na liczbę uczestników, jeżeli choć jeden uczestnik zaoferuje co 

najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. 



Wyłoniony w drodze aukcji kandydat na nabywcę jest zobowiązany dokonać wpłaty ceny ustalonej w 

przetargu, pomniejszonej o wpłacone wadium na rachunek Gminy Baranów w terminie 7 dni od dnia 

przeprowadzenia aukcji. 

Jeżeli wyłoniony w drodze aukcji kandydat na nabywcę, nie dokona pełnej wpłaty za walca 

drogowego w terminie wyżej określonym, ogłaszający aukcję może odstąpić od sprzedaży, a 

wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 

Ogłaszający aukcję zastrzega sobie prawo własności walca drogowego do chwili dokonania przez 

kandydata na nabywcę wpłaty pełnej kwoty ustalonej w wyniku przeprowadzonej aukcji i podpisania 

umowy sprzedaży. Wydanie walca drogowego nastąpi po podpisaniu umowy sprzedaży. 

Sprzedający zastrzega sobie prawo zamknięcia aukcji bez wyłonienia nabywcy. 

Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany ogłoszenia o aukcji, a także zmianę warunków aukcji, jak i 

również odwołania aukcji bez podania przyczyny. 

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne. 

Osobą uprawnioną do kontaktu z zainteresowanymi jest Pan Grzegorz Dębek tel. 609 439 600 lub 81 

883 49 90. 

Walec drogowy AMMANN typ AV26 -2 można oglądać na bazie BOK w Baranowie, ul. Cmentarna 10 

w godz. 8.00 - 14.00 w dni robocze oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Baranów 

(www.gminabaranow.pl) 


