ODDZIAŁ TERENOWY AMW
we Wrocławiu
ul. Zwycięska 14 , 53-033 Wrocław
tel. (71) 364 73 67, fax (71) 766 17 34
e-mail: mienie.wroclaw@amw.com.pl; www.amw.com.pl

OGŁASZA
PRZETARG USTNY PUBLICZNY NA SPRZEDAŻ NIŻEJ WYMIENIONEGO SPRZĘTU
(ARTYKUŁÓW/ODPADÓW)

Poz.
przet.
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Nazwa sprzętu - marka/typ
(artykułu/odpadu)

Ilość
(szt./
kpl./
pakiet)

Nr fabryczny

Rok
prod.

Zespół spalinowo-elektryczny
PAD-8-3/400/01/S na przyczepie 1-os.
1
F. 30298.
1974
o ład. 0,8 t (8 kW, 3 x 380 V, 50 Hz)
Podnośnik widłowy akumulatorowy WW1
F.9748.
1980
1207(niesprawny technicznie)
Podnośnik widłowy spalinowy GPW 2009
1
F. 095780.
1989
(niesprawny technicznie)
Sprzęt uzbrojenia i materiały służby mundurowej – pakiet zawierający 6 poz. asort., w
tym: hełmy plastikowe wz. 1967 – 379 szt., hełmy plastikowe wz. 1967/75 ŻW – 119 szt.,
szelki do oprządzenia – 500 szt., torby na wyposażenie – 500 szt., kamizelki ocieplane
pod kurtkę zimową – 150 szt., berety koloru stalowego – 200 szt.
Pojemniki KP-7 w ilości – 6 szt. (uszkodzone)
1
bd.
1984
Żuk izoterma A 13 36B
1
P. KO517809.
1989
Aparat EKG 202 Plus
1
bd.
bd.
Materiały służby mundurowej – pakiet zawierający 4 poz. asort. w tym: szelki do
oporządzenia – 500 szt., torby polowe na wyposażenie – 500 szt., menażki aluminiowe –
100 szt., berety koloru stalowego – 200 szt.
Materiały służby mundurowej – pakiet zawierający 3 poz. asort., w tym:
tkaninę flagową biała – 80,00 mb, tkaninę jedwabną czerwoną – 88,00 mb, tkaninę
flagową czarną – 123,00 mb.
Materiały służby mundurowej – pakiet zawierający 3 poz. asort., w tym:
tkaninę flagową białą – 90,00 mb, tkaninę jedwabną czerwoną – 94,00 mb, tkaninę
flagową czarną – 137,60 mb.
Sprzęt łączności – pakiet zawierający 124 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym
m.in.: centrale EACA i Panasonic, generatory, dalekopisy arkuszowe w obudowie
metalowej, mierniki różnego typu, przystawki PAW, radiotelefony, telefony komórkowe,
urządzenia konferencyjne L-232 itp.
Wiata nr 53 – elementy konstrukcyjne (metalowe)
Techniczne środki materiałowe infrastruktury – pakiet zawierający 123 poz. asort.
(wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: urządzenia KDM 1006, stropy kasetowe, blok
osuszania, przekaźniki TRT, wyłączniki automatyczne, przekaźniki, styczniki
magnetyczne, transformatory automatyczne, wyłączniki automatyczne, skrzynki
połączeniowe, przekaźniki czasowe itp.
Generator CGDM wraz z ramą agregatu
1
bd.
bd.
(niesprawny technicznie, brak silnika).
Wózek transportowy akumulatorowy
1
P. 6081.
1978
WNA-1320
Sprzęt łączności – pakiet 10 poz. asort. w tym: częstościomierz C-570 – 1 szt., generator
KZ 1623 – 1 szt., generator sygnałów G4-151 – 1 szt., generator sygnałów PO-27
1 –szt., oscyloskop BM-566A – 4 szt., oscyloskop KR-7010 – 1 szt., zespół pomiarowy
do radiostacji ZPFM3 – 1 szt.
Sprzęt warsztatowy – pakiet zawierający 14 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym
m.in.: kosiarki elektryczne, młot pneumatyczny, młoty udarowe, nożyce do cięcia blach,

Cena
wywoławcza
netto za
szt./kpl./ pakiet
(zł)
2 500
1 800
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3 000
1 715
1 500
1 000
280
315
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3 200
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2
wiertarki elektryczne, wiertarka udarowa TE-1 Hilti- walizka, wiertarko wkrętarki, itp.
Sprzęt kwaterunkowy – pakiet zawierający 6 poz. asort., w tym: krzesła biurowe na m.p.
- twarde – 56 szt., krzesła biurowe na m.p. wyściełane – 36 szt., łóżka meblowe
18
metalowe z siatką – 15 szt., stoły kasynowe - świetlicowe na m.p. (różne) – 57 szt.,
szafy na akta - metalowe – 4 szt., szafy na odzież - metalowe – 4 szt.
19
Odpady gumowe (zużyte opony) o masie 20 185,00 kg (kod odpadu 16 01 03)
Jacht żaglowy NECKO X-420 z kompletem
20
1
Rej. DZ-0038.
bd.
żagli („DEJMOS”)
Jacht żaglowy NECKO X-421 z kompletem
21
1
Rej. DZ-0039.
bd.
żagli („FOBOS”)
22
Żagle do jachtu „NECKO” (fok+grot) 1 kpl.
1
bd.
bd.
Zespół spalinowo-elektryczny 84 ZPP-78H12
F.18474;
23 – 24
2
1988
/R na ramie (200 kW, 3 x 380 V, 50 Hz)
F. 17120.
Opakowania po sprzęcie inżynieryjnym i techniczne środki materiałowe – pakiet
zawierający 48 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: opakowania ramowe
25
do min PT-Mi-Ba III, pojemniki po wyrzutniach PW-ŁWD, skrzynie różnego rodzaju, drut
odciągowy do min POMZ-2, kotwice min MPR, pętle z drutu do min POMZ-2 i POMZ 2M,
szpule z drutem do PSM-1, trójniki do min itp.
Opakowania po sprzęcie inżynieryjnym i techniczne środki materiałowe – pakiet
zawierający 29 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: opakowania metalowe
po pociskach rakiet FLG-500, puszki blaszane tłoczone na amunicję strzelecką, skrzynie
26
drewniane do zapalników UZRG i UZ, skrzynie drewniane do 120 NB, skrzynie
drewniane do granatników ppanc. RPG, drut średnicy 0,6 mm min „Płomień”, urządzenia
do ustawiana min MON itp.
Opakowania po sprzęcie inżynieryjnym – pakiet zawierający 24 poz. asort. (wg
oddzielnego wykazu), w tym m.in.: skrzynie 2415x360x220 po ładunkach UZ, skrzynie
27
do ładunków ŁK-2, skrzynie do min POMZ-2M, skrzynie do min TM-53, skrzynia nr1
ŁWD, skrzynie drewniane do min „Płomień” itp.
Odpady gumowe o masie 9 000,00 kg zawierający: zużyte opony o masie 8 200,00 kg,
28
zużyte dętki o masie 800,00 kg (kod odpadu 16 01 03)
Betoniarka BWE-150 (niesprawna
29
1
F. bd.
1974
technicznie)
Strugarko – wyrówniarka typu DSWA-63
30
1
F. 278.
1965
(niesprawna technicznie)
Sprzęt warsztatowy – pakiet zawierający 3 poz. asort., w tym: kosy spalinowe STIHL FS31
220 – 2 szt., pilarka taśmowa DRPA-26 – 1 szt.
Urządzenie siłowe „ATLAS” (niesprawne
32
1
bd.
1985
technicznie)
Cysterna paliwowa CP-11B na przyczepie
P. SUADN000
33
1
1988
o ład. D616 o ład. 11 m3.
PJS001990.
Produkty i sprzęt MPS – pakiet zawierający 2 poz. asort., w tym: koncentrat płynu do
34
chłodnic samochodowych PARAFLU-11 w ilości - 348 kg., beczki stalowe ocynkowane
200 l dwukorkowa - 2 szt.
Sprzęt i opakowania MPS – pakiet zawierający 21 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu),
w tym m.in.: beczki stalowe ocynkowane 200 l, beczki stalowe 180 l na smar, kanistry
35
stalowe KS-20 20l i 5 l, klucze do beczek, lampy górnicze akumulatorowe RC-12, lejki do
kanistra, pompy ręczne paliwowe PRP-3, uszczelki do kanistra, zbiorniki elastyczne
transportowe ZET-4, beczki plastikowe o różnej pojemności.
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1.

Przetarg odbędzie się w dniu 04.07.2012r. o godz. 12.00 w siedzibie OT AMW
we Wrocławiu, ul. Zwycięska 14.

2.

Mienie wystawione na przetarg dostępne jest do obejrzenia w dniach 2 i 3.07.2012r.
w godz. 900-1300 oraz w dniu przetargu w godz. 800-1000, w następujących miejscach:
poz. 1-3 w JW 4229 RWT Jastrzębie k. Namysłowa p. Dobrzycki tel. 607-516-169.
poz. 4 w JW 4229 Skład Jastrzębie k. Namysłowa, p. Dzwoniarek tel. 71-466-22-32
i OT AMW Wrocław ul. Zwycięska 62, p. Cygan tel. 607-429-310.
poz. 5 w WAK Jastrzębie k. Namysłowa, p. Stępień tel. 71- 766-22-85.
poz. 6-12 w OT AMW Wrocław ul. Zwycięska 62, p. Cygan tel. 607-429-310.
poz. 13-14 w JW 2286 Opole/Szumirad, p. Klekotka tel. 77- 421-32-13.
poz. 15-16 w Warsztatach Technicznych Oleśnica ul. Wileńska 14, p. Biały tel. 71-766-55-12.
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poz. 17-18 w WAK Brzeg ul. Sikorskiego 6, p. Kowal tel. 722-082-358.
poz. 19 w JW 1907 Opole ul. Domańskiego 68, p. Stocki tel. 669-942-420, 77-449-51-91.
poz. 20-22 w JW 4229 Wrocław ul. Poznańska 58, p. Szymański tel. 71- 766-32-67.
poz. 23-24 w m. Szewce p. Bednarski tel. 71-364-73-63.
poz. 25 w JW 4229 Skład Krapkowice, p. Kostyła tel. 513-090-509.
poz. 26-27 w JW 4229 Skład Duninów, p. Całusiński tel. 76-818-51-70 wewn. 9512.
poz. 28 w JW 4213 Wrocław ul. Obornicka 100/102, p. Bednarczyk tel. 71-765-64-20.
poz. 29-30 w WAK 8 Wrocław ul. Obornicka 108 p. Pasek tel. 797-243-811.
poz. 31 w JW 5350 Świętoszów, p. Śnita tel. 75-735-61-18.
poz. 32 w JW 1145 Bolesławiec al. Wojska Polskiego 52, p. Sasuła tel. 75-641-16-26
poz. 33-35 w JW 4229 Wrocław Skład Kowale ul. Kwidzyńska 4
p. Beynarowicz tel. 697-090-350.

3.

Szczegółowy wykaz mienia oferowanego w poz. 11, 13, 17, 25-27 i 35 do wglądu na stronie
internetowej www.amw.com.pl, u organizatora przetargu oraz w miejscu jego składowania.

4.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny
wywoławczej wybranego sprzętu (artykułów/odpadów) i zarejestrowanie się na liście
uczestników przetargu przed jego rozpoczęciem. Wadium można wpłacać gotówką w kasie
Oddziału codziennie w godz.1000–1400 oraz w dniu przetargu w godz. 800–1000 lub
przelewem na konto Agencji Mienia Wojskowego w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział
Wrocław przy ul. Malarskiej 26, nr konta: 49 1130 1033 0000 0060 0720 0006.

5.

Licytanci, którzy wpłacili wadium w formie przelewu, zostaną dopuszczeni do udziału
w przetargu pod warunkiem jego wpływu na konto bankowe sprzedawcy – AMW, najpóźniej
w przeddzień przetargu. Potwierdzenie dokonania przelewu należy okazać organizatorowi
przetargu.

6.

Wadium przepada na rzecz organizatora przetargu, jeżeli:

7.



licytant, który wylicytował najwyższą cenę, odstąpi od zawarcia umowy sprzedaży lub
nie zawrze jej w terminie 7 dni od dnia udzielenia mu przybicia,



licytant nie uiści ceny nabycia w terminie 7 dni od dnia udzielenia mu przybicia,



żaden z licytantów nie zaoferuje ceny równej co najmniej cenie wywoławczej
przedmiotu przetargu.

Wadium złożone przez licytantów, których ceny nie zostały przyjęte, będzie zwrócone
bezpośrednio po zakończeniu przetargu, a złożone w formie przelewu zostanie zwrócone
w ciągu pięciu dni roboczych po zakończeniu przetargu.
Wadium złożone przez nabywcę ulega zarachowaniu na poczet ceny nabycia w momencie
wpłaty pozostałej kwoty.

8.

Do przetargu na poz. 19 i 28 mogą przystąpić podmioty gospodarcze, które przedstawią
oryginały lub poświadczone notarialnie kopie:


aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej w zakresie odbioru i obrotu odpadów, stanowiących
przedmiot w/w pozycji przetargowych.



zezwolenia na transport i zbieranie lub transport i odzysk albo transport
i unieszkodliwianie odpadów stanowiących przedmiot w/w pozycji przetargowych.

Wymienione dokumenty należy przedłożyć organizatorowi przetargu przed wpłaceniem
wadium.
Nabywca zobowiązany jest również do podpisania:


umowy sprzedaży,



„Karty przekazania odpadów” wystawionej przez wytwórcę odpadów (w dniu odbioru),



oświadczenia, że prowadzi działalność gospodarczą.
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9.

Urządzenia techniczne podlegające dozorowi technicznemu nie posiadają zezwolenia na ich
eksploatację. Nabywca zobowiązany jest, przed ich dalszą eksploatacją, do przeprowadzenia
badań przez upoważniony organ dozoru technicznego, zgodnie z wymogami ustawy z dnia
21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz.1321 z późn. zm.).

10. Pełnomocnicy uczestników przetargu winni okazać komisji przetargowej stosowne pisemne
pełnomocnictwo (upoważnienie) do dokonania określonych czynności w imieniu mocodawcy
(wzory pełnomocnictwa i upoważnienia są do pobrania na stronie internetowej
www.amw.com.pl oraz w siedzibie organizatora przetargu).
11. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu rozpoczęcia przetargu
lub jego unieważnienia, a także wycofania z przetargu poszczególnych jego pozycji bez
podania przyczyny.
12. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady sprzedanych towarów.
Zakupiony towar nie podlega reklamacji. Odbiór zakupionego mienia (załadunek,
transport) odbywa się siłami i środkami własnymi nabywcy. Pojazdy będą wydane nabywcy
bez tablic i dowodów rejestracyjnych.
13. Do wylicytowanej ceny sprzętu (artykułów/odpadów) zostanie naliczony podatek VAT
w wysokości 23%, za wyjątkiem poz. 19 i 28 dla którego podatek VAT rozlicza nabywca,
jeżeli prowadzi działalność gospodarczą, zgodnie art. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o
podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 57, poz. 535 z późn. zm.)
14. W razie nieodebrania przedmiotu sprzedaży w terminie określonym w umowie sprzedaży,
sprzedający ma prawo odstąpić od umowy bez dodatkowego wezwania, dokonując
potrącenia z zapłaconej ceny kary umownej w wysokości 10% ceny nabycia za każdy
rozpoczęty tydzień opóźnienia w odbiorze. Jeżeli kara umowna przewyższy uiszczoną cenę
nabycia, przedmiot umowy przechodzi w dyspozycję Agencji.
15. Szczegółowe informacje: e-mail: mienie.wroclaw@amw.com.pl, faks 71/766-17-34 oraz
tel. 71/364-73-63, 71/364-73-83, 71/364-73-72, od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do
14:00.

OFERTA BEZPRZETARGOWA
ODDZIAŁ POSIADA W OFERCIE M.IN.
Artykuły mundurowe i inne mienie można nabyć w przystępnych cenach w OT AMW we Wrocławiu
ul. Zwycięska 14, od poniedziałku do czwartku, w godz. od 8.30 do 14.00.
Szczegółowe informacje: na stronie www.amw.com.pl w dziale:
„SPRZĘT I UZBROJENIE – Oferty bezprzetargowe”.
oraz pod tel.71/364-73-82, 71/364-73-63, 71/364-73-67, faks 71/766-17-34.

