
Nr pakietu
Nr 

poz.
Nazwa rzeczy ruchomej koncesjonowanej

 stanowiącej odpady z zasobów MON
Opis szczegółowy Kod odpadu j.m. Ilość

Nr 
pakietu

PAKIET nr 17 1 ZŁOM MOSIĘŻNY KONCESJONOWANY łuski po nabojach od kal. 5,56 mm do kal. 12,7 mm 17 04 01 kg 7 844,110

PAKIET nr 17 2 ZŁOM ALUMIOWY KONCESJONOWANY
łuski kal. 5,56 mm, łuski po nabojach oświetlających kal. 

26 mm
17 04 02 kg 118,300

PAKIET nr 17 3 ZŁOM STALOWY KONCESJONOWANY

łuski po nabojach kal. 7 mm i kal. 9 mm, okucia po 
nabojach kal. 120 mm (zanieczyszczone gumą), kadłub 

układu napędowego pocisku RAK M-21 (zanieczyszczony 
tworzywem sztucznym)

17 04 05 kg 23 937,000

PAKIET nr 17 4 ZŁOM MOSIĘŻNY KONCESJONOWANY
złom z łusek kal. 5,56 i kal. 9 mm (wióry, pokrzywione 

łuski, pocięte łuski)
17 04 01 kg 10,750

PAKIET nr 17 5 ZŁOM STALOWY KONCESJONOWANY
wybrakowane maszyny i urządzenia do obsługi środków 
bojowych (pozbawione cech używalności, bez silników)

17 04 05 kg 4 643,500

PAKIET nr 17 6 ZŁOM MIESZANY KONCESJONOWANY
elementy z rozkompletowania nabojów kal. 5,56 mm i 9 

mm
17 04 07 kg 80,390

PAKIET nr 18 1 METALE NIEŻELAZNE - ZŁOM
zużyte części z pojazdów BWP - chłodnice (zawierające 

stalowe elementy)
16 01 18 kg 450,000

PAKIET nr 18 2 METALE NIEŻELAZNE - ZŁOM zużyte części z pojazdów BWP - zbiornik aluminiowy 16 01 18 kg 31,000

PAKIET nr 18 3 METALE ŻELAZNE - ZŁOM

zużyte części z pojazdów BWP i BRDM - m.in. gąsienice i 
ogniwa gąsienic, koła zębate, koła nośne 

zanieczyszczone gumą, błotniki
16 01 17 kg 3 927,200

PAKIET nr 18 4 METALE ŻELAZNE - ZŁOM
wybrakowane przekładnie boczne BWP-1 i skrzynia 

przekładniowa czołgu T-72
16 01 17 kg 2 300,000
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Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: 22 314 97 97

WYCIĄG Z FORMULARZA OFERTOWEGO -
RZECZY RUCHOME KONCESJONOWANE STANOWIĄCE ODPADY

dot. przetargu nr 4/ŚB/2022 organizowanego przez Departament  Gospodarki Mieniem Ruchomym AMW 
 w dniu: 2022-06-07

Wyjaśnienia:
Niniejszy wyciąg z formularza ofertowego ma wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu 
Cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.).
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Zakup ww. rzeczy ruchomych koncesjonowanych, stanowiących odpady, jest możliwy na podstawie dokumentu uprawniającego do nabycia rzeczy 
ruchomych koncesjonowanych zgodnie z art. 60-61 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie 
wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. 
U. z 2022 r. poz. 268 z późn. zm.), a w przypadku odpadów, dodatkowo z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach  (Dz. U. z 2022 r. poz. 669).

Formularz oferty wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi oferty przetargowej m.in. miejsce przechowywania, cena wywoławcza, będzie 
dostępny po wcześniejszym przesłaniu kopii dokumentu uprawniającego do zakupu i otrzymaniu hasła od organizatora przetargu - Departamentu 
Gospodarki Mieniem Ruchomym Biura Prezesa AMW.
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