
 

 

 
 

 

 

O G Ł A S Z A  

PRZETARG PUBLICZNY PISEMNY NR 4/OK-DG/2020 NA SPRZEDAŻ RZECZY 

RUCHOMYCH NIEKONCESJONOWANYCH 
 

Nr 

poz. 

przet. 

Nazwa rzeczy ruchomych 

niekoncesjonowanych 

Ilość 

poz. 

przet. 

Nr fabryczny Rok prod. 

Cena wywoławcza 

netto (zł) za poz. 

przet.   

1 
Zbiornik elastyczny transportowy ZET4 

(poj. 4 000 m3) 
1 OO0702 bd 300,00 

2 
Zbiornik elastyczny transportowy ZET4 

(poj. 4 000 m3) 
1 OO0701 bd 300,00 

3 
Zbiornik elastyczny transportowy ZET6 

(poj. 6 000 m3) 
1 OO1002 bd 400,00 

4 
Zbiornik elastyczny transportowy ZET6 

(poj. 6 000 m3) 
1 OO1003 bd 400,00 

5 
Zbiornik elastyczny transportowy ZET6 

(poj. 6 000 m3) 
1 OO1004 bd 400,00 

6 
Pług do odśnieżania 2200X950X2300 

mm 
1 bn bd 300,00 

7 Drewno opałowe z wycinki iglasto-liściaste - 39 m3 200,00 

8 Działko wodno-pianowe ALCO EL376 1 bn bd 1 700,00 

9 

Sprzęt mps - pakiet zawierający 8 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym: lejki, 

pompa ręczna P-000051, pistolet Adast, beczki plastikowe, pojemniki z tworzywa 

sztucznego, kanistry 

900,00 

10 Sprężarka powietrza 1JS60M 1 bn bd 200,00 

11 Sprężarka powietrza 1JS60MT 1 bn bd 200,00 

12 

Betoniarki - pakiet zawierający 2 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym: 

betoniarka wolnospadowa elektryczna BWE (bez silnika) - 1 szt., betoniarka - 

mieszalnik MU 50/8 - 1 szt. 

350,00 

13 

Filtry do oczyszczania wody - pakiet zawierający 19 poz. asort. (wg oddzielnego 

wykazu), w tym: filtry do oczyszczania wody przenośne FPW-30 - 14 szt., filtry do 

oczyszczania wody przenośne FPW-300 - 5 szt. 

1 500,00 

14 
Sprzęt kwaterunkowy - pakiet zawierający 18 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w 

tym m.in.: szafy metalowe, tapczany, stoliki itp. 
3 000,00 

15 
Szlifierka stołowa DS-150 

POWERMAT 350W 
1 bn bd 200,00 

16 
Rozjazd kolejowy zwyczajny RZ S42 (długość torów: ok. 12 m x 4, ok. 6 m x 4, waga 

torów: 10 071,69 kg ) 
4 000,00 

17 Szyna normalnotorowa S-42 o masie 15 960,00 kg 6 000,00 

ODDZIAŁ REGIONALNY AMW  
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tel. 12 211 4012 / 12 211 4055, fax 12 211 4005 

e-mail: krakow@amw.com.pl; www.amw.com.pl 
 

 NIP: 5261038122  BDO: 000001319 

 

 

http://www.amw.com.pl/


 2 

18 
Podnośnik widłowy spalinowy terenowy 

GPW-200T (udźwig 2 t) 
1 480983 1985 9 000,00 

19 

Kosiarka rotacyjna Z-119 (szerokość 

koszenia: 1,65 m, wydajność robocza: 

do 1,4 ha/h, masa: 360,00 kg) 

1 bn bd 1 500,00 

20 

Pompa samozasysająca S46 z silnikiem 

(waga: 233,00 kg, 60 - 175 l/min, 15 - 

75 mH2O) 

1 270961 1973 1 000,00 

21 

Sprzęt mps - pakiet zawierający 4 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym: pompa 

ręczna paliwowa B-3 - 1 szt., pompa ręczna olejowa zębata - 1 szt., beczka stalowa 200 

l "W" z dwoma korkami - 3 szt., kanister stalowy 20 l - 62 szt. 

1 000,00 

22 
Sprzęt mps - pakiet zawierający 7 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym: lejki, 

wiadra, odmierzacz paliw płynnych, kanistry 
800,00 

23 

Łódź SPORTIS MC-4500 (max. moc 

silnika 30 kW, ładowność 800 kg, masa 

łodzi: 160,00 kg, długość całkowita: 

4,45 m, szerokość całkowita: 1,95 m, 

dopuszczalna liczba osób - 6, 

uszkodzony silnik, zużyta spodzina, 

uszkodzony ponton) z przyczepą 

NIEWIADÓW TRAMP-TRAIL 750 J 

(długość: 5,70 m, szerokość: 1,78 m, 

ładowność: do 750 kg, skorodowana 

rama, zużyty układ jezdny, uszkodzona 

wyciągarka łodzi) 

1 

8001201; 

p: 

SUB07J000WD000753 

2001; 

p: 1998 
10 000,00 

24 

Łódź MARIUSZ 400 (masa łodzi: 

180,00 kg, uszkodzony silnik, zużyta 

spodzina) z przyczepą NIEWIADÓW 

TRAMP-TRAIL 750 J (długość: 5,70 m, 

szerokość: 1,78 m, ładowność: do 750 

kg, skorodowana rama, zużyty układ 

jezdny, uszkodzona wyciągarka łodzi) 

1 

PL-OST122B000; 

p: 

SUB07J000YB001619 

2000; 

p: 2000 
10 000,00 

25 

Łódź SPORTIS MC-4500 (max. moc 

silnika: 30 kW, ładowność: 800,00 kg, 

masa łodzi: 160,00 kg, długość 

całkowita: 4,45 m, szerokość całkowita: 

1,95 m, dopuszczalna liczba osób - 6, 

uszkodzony silnik, zużyta spodzina, 

uszkodzony ponton) z przyczepą THULE 

BASIC 500 (długość: 5,6 m, szerokość: 

1,5 m, skorodowana rama, zużyty układ 

jezdny, uszkodzona wyciągarka łodzi) 

1 

7741101 

p: 

UH2000C18AP338071 

2001 

p: 2010 
10 000,00 

Nr 

poz. 

przet. 

Nazwa odpadu 
Ilość 

kg/pakiet 

Cena jednostkowa 

wywoławcza netto 

(zł/kg)/(zł/pakiet) 

26 

Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy (kod odpadu 16 

02 13*)  
460,00 0,01 

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (kod odpadu 16 02 14)  4 078,65 0,25 

Inne odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające substancje 

niebezpieczne (m.in. piece kumulacyjne, szafy rozdzielcze) (kod odpadu 

17 09 03*)  

4 109,00  0,07 
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Elementy usunięte z zużytych urządzeń (kod odpadu 16 02 16) 321,00 0,25 

Zużyte kable inne niż wymienione w 17 04 10 (kod odpadu 17 04 11) 369,00 1,00 

27 

Zużyte inne baterie i akumulatory (kod odpadu 16 06 05)  2 376,50 1,00 

Zużyte baterie i akumulatory ołowiowe (kod odpadu 16 06 01*) 6 348,00 2,30 

Zużyte baterie i akumulatory niklowo-kadmowe (kod odpadu 16 06 02*) 4,00 0,70 

28 

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (kod odpadu 16 02 14) 365,90  0,15 

Inne niewymienione odpady (szkielet autobusu) (kod odpadu 16 01 99) 7 427,00  0,03 

29 

Odpadowe opakowania zawierające pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (pojemniki stalowe - 3225,40 

kg i pojemniki plastikowe - 514,60 kg) (kod odpadu 15 01 10*)  

3 740,00  0,08 

30 

Odpady zawierające ropę naftową lub jej produkty (kod odpadu 16 07 

08*)  
802,00 0,03 

Odpadowe inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników (kod 

odpadu 14 06 03*)  
59,50  0,03 

31 

Złom metali żelaznych (kod odpadu 16 01 17)  6 827,40 0,55 

Złom metali nieżelaznych (kod odpadu 16 01 18)  54,00 3,50 

Złom żelaza i stali (kod odpadu 17 04 05)  13 148,00 0,55 

Złom aluminiowy (kod odpadu 17 04 02) 1 071,65 3,50 

Złom mieszanin metali (kod odpadu 17 04 07) 43,24 0,90 

32 

Złom metali żelaznych (kod odpadu 16 01 17)  486,00 0,45 

Złom żelaza i stali (kod odpadu 17 04 05)  117,10 0,45 

Złom aluminiowy (kod odpadu 17 04 02) 11,40 3,00 

33 

Przepracowane inne oleje hydrauliczne (kod odpadu 13 01 13*)  711,00 0,20 

Przepracowane inne oleje silnikowe (kod odpadu 13 02 08*)  963,00 0,20 

Przepracowane smary (kod odpadu 16 01 99)  14,00 0,07 

34 
Przepracowane inne oleje silnikowe (kod odpadu 13 02 08*)  1 802,00 0,20 

Przepracowane płyny hamulcowe (kod odpadu 16 01 13*)  100,00 0,01 
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35 
Odpadowy papier i tektura (mapy) – pakiet o masie 1 628,00 kg (kod 

odpadu 19 12 01)  
1 10,00 

36 
Przepracowane płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające substancje 

niebezpieczne – pakiet o masie 4 542,50kg  (kod odpadu 16 01 14*)  
1 25,00 

37 Przepracowane inne oleje silnikowe (kod odpadu 13 02 08*) 1 599,20 0,20 

38 

Przepracowane płyny hamulcowe (kod odpadu 16 01 13*)  83,00 0,01 

Przepracowane płyny zapobiegające zamarzaniu (kod odpadu 16 01 15)  822,80 0,01 

39 
Przepracowane inne oleje silnikowe, smarowe i przekładniowe (kod 

odpadu 13 02 08*) 
4 000,00 0,30 

40 
Zużyte opony (z pojazdów osobowych i ciężarowych, nienadające się do 

bieżnikowania) (kod odpadu 16 01 03) 
2 593,00 0,10 

41 

Przepracowane płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające substancje 

niebezpieczne (kod odpadu 16 01 14*)  
7 871,66 0,01 

Przepracowane płyny zapobiegające zamarzaniu  (kod odpadu 16 01 15)  2 839,40 0,01 

42 

Złom metali żelaznych (kod odpadu 16 01 17) 49 157,393 0,60 

Złom żelaza i stali (kod odpadu 17 04 05)  30 000,00 0,60 

Złom mieszanin metali ( kod odpadu 17 04 07) 17,25 0,90 

Złom aluminiowy (kod odpadu 17 04 02) 3 750,00 3,50 

43 

Złom żelaza i stali (kod odpadu 17 04 05)  17 465,00 0,60 

Złom aluminiowy (kod odpadu 17 04 02) 36,46 3,50 

Złom miedzi, brązu, mosiądzu (kod odpadu 17 04 01) 5,76 11,00 

Zużyte kable inne niż wymienione w 17 04 10 (kod odpadu 17 04 11) 4,50 1,00 

44 Zużyte baterie i akumulatory ołowiowe (kod odpadu 16 06 01*) 1 064,70 2,30 

45 

Przepracowane syntetyczne oleje silnikowe (13 02 06*) 363,90 0,30 

Przepracowane mineralne oleje silnikowe (kod odpadu 13 02 05*) 2 630,80 0,30 

Przepracowane inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe (kod 

odpadu 13 02 08*) 
2 000,00 0,30 

Odpady zawierające ropę naftową lub jej produkty (z płukania 

zbiorników) (kod odpadu 16 07 08*) 
257,00 0,03 

46 
Odpady zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone –(pojemniki po produktach mps) (kod odpadu 15 01 10*) 
1 124,80 0,05 

47 

Przepracowane płyny zapobiegające zamarzaniu (kod odpadu 16 01 15)  2 791,00 0,01 

Przepracowane płyny hamulcowe (kod odpadu 16 01 13*)  998,41 0,01 

 

 

1.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.10.2020 r. o godz. 12:00 w siedzibie Oddziału 

Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Krakowie, ul. Montelupich 3 (wjazd od ul. 

Kamiennej). 
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2. Mienie wystawione do przetargu dostępne jest do obejrzenia, po uzgodnieniu telefonicznym, w 

dniach 16, 19 i 20.10.2020 r. w godz. 10:00 – 13:00 w następujących miejscach: 

• poz. 1÷5 3 RBLog Skład Niedźwiedź • poz. 6 3 RBLog Skład Kłaj • poz. 7÷9 8 BLT Balice • 

poz. 10÷14 OR AMW Gliwice • poz. 15 SOI Lubliniec • poz. 16, 17 SOI Tarnowskie Góry • 

poz. 18, 19 35 WOG Kraków • poz. 20 SOI Kielce • poz. 21 33 WOG Kielce • poz. 22 33WOG 

Sandomierz • poz. 23÷25 Komenda Miejska Policji w Katowicach • poz. 26 WOSzK Zakopane, 

SKW Kraków, JW. 4724 Kraków, SOI Kraków, RZI Kraków, 35 WOG Kraków, 8 BLT Balice, 

RCI Kraków • poz. 27 SKW Kraków, 8 BLT Balice, JW. 4724 Kraków • poz. 28 GZ 

Sandomierz, SOI Kielce • poz. 29, 30 3 RBLog Skład Niedźwiedź • poz. 31 3 RBLog Kraków, 

Skład Kłaj, SOI Kraków, 35 WOG Kraków, 8 BLT Balice, JW. 4724 Kraków, SKW Kraków • 

poz. 32, 33 GZ Kielce, Sandomierz • poz. 34, 35 JW 4101 Lubliniec • poz. 36, 37 GZ Nowy 

Glinnik • poz. 38 GZ Kielce, Sandomierz • poz. 39 JW. 4724 Kraków • poz. 40 SKW Kraków, 

JW. 4724 Kraków • poz. 41 35 WOG Kraków, 8 BLT Balice, JW. 4724 Kraków • poz. 42 GZ 

Tarnowskie Góry, SOI Tarnowskie Góry • poz. 43 GZ Bytom • poz. 44 GZ Tarnowskie Góry • 

poz. 45 GZ Tarnowskie Góry, GZ Bytom • poz. 46 GZ Bytom • poz. 47 GZ Tarnowskie Góry, 

GZ Bytom. 

Adresy ww. jednostek organizacyjnych, charakterystyka/opis odpadów oraz dane do kontaktu 

oraz opis odpadów zostały zamieszczone na stronie internetowej www.amw.com.pl, w zakładce 

„Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Sprzęt wojskowy i wyposażenie – Sprzedaż przetargowa”, oraz 

dostępne są u organizatora przetargu. 

UWAGA: Osoby dokonujące oględzin mienia ujętego w przetargu winny być zaopatrzone w 

rękawiczki oraz maseczki ochronne.  

3. Nabywca zobowiązany jest do odebrania mienia z pozycji 1÷47 w terminie do dnia 11.12.2020 r. 

4. Oferent zobowiązany jest złożyć ofertę na wszystkie odpady wyszczególnione w danej pozycji 

przetargowej. 

5. Szczegółowy wykaz mienia oferowanego w poz. 9, 12÷14, 21, 22 do wglądu na stronie 

internetowej – www.amw.com.pl, u organizatora przetargu i w miejscu jego składowania. 

6. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny 

wywoławczej na wybrane pozycje przetargowe określone w formularzu ofertowym. Wadium 

należy wpłacać przelewem na konto Agencji Mienia Wojskowego w Banku Gospodarstwa 

Krajowego O/Kraków, nr konta 83 1130 1150 0012 1243 8520 0020, podając w tytule przelewu  

nr i datę przetargu, nazwę oferenta oraz numery wybranych pozycji przetargowych. 

7. Oferenci, którzy wpłacili wadium zostaną dopuszczeni do udziału w przetargu pod warunkiem 

jego zaksięgowania na koncie bankowym sprzedawcy – AMW, najpóźniej w przeddzień terminu 

przetargu. 

8. Oferent traci złożone wadium i prawa wynikające z wyboru jego oferty, jeżeli: 

 nie uiści ceny nabycia w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia go o przyjęciu jego oferty  

(tj. środki nie zostaną zaksięgowane w terminie 7 dni na koncie bankowym organizatora 

przetargu), 

 uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży (tj. nie odbierze zawiadomienia o przyjęciu jego 

oferty lub nie przekaże organizatorowi przetargu podpisanej umowy sprzedaży, jeżeli 

wymagana jest przez organizatora przetargu). 

9. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały przyjęte, będzie zwrócone  

nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od daty zakończenia przetargu. Wadium złożone przez 

nabywcę ulega zarachowaniu na poczet ceny nabycia. 

10. Do przetargu na poz. 26÷47 mogą przystąpić przedsiębiorcy, którzy dołączą do oferty 

potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających uprawnienia w 

zakresie gospodarowania odpadami, a także oświadczenie w zakresie transportu odpadów, a w 

http://www.amw.com.pl/
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przypadku poz. 26, 28 dodatkowo potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia 

o wpisie do rejestru BDO, w zakresie gospodarowania zużytym sprzętem elektrycznym  

i elektronicznym. 

Wykaz dokumentów i oświadczeń wymaganych do udziału w przetargu oraz warunki sprzedaży 

odpadów, określone zostały w Ogólnych Warunkach Sprzedaży. 

11. Ofertę należy złożyć (przesłać/doręczyć) w Biurze Obsługi Klienta w OR AMW w Krakowie, ul. 

Montelupich 3, w terminie do dnia 22.10.2020 r. do godziny 11:30. 

12. Oferta powinna zostać zapakowana w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie oraz 

opisana w sposób jednoznacznie wskazujący jej charakter i przeznaczenie. Oferta powinna 

znajdować się w zamkniętej (zaklejonej), nieprzezroczystej kopercie, na której oferent 

umieszcza: 

 nazwę (imię i nazwisko) i adres oferenta; 

 nazwę i adres organizatora przetargu; 

 dopisek: „Przetarg nr 4/OK-DG/2020 – nie otwierać przed 22.10.2020 r. do godziny 12:00”. 

13. Oferta powinna być złożona na „Formularzu ofertowym” obowiązującym u organizatora 

przetargu i zawierać: 

 dane identyfikujące oferenta oraz jego dane kontaktowe; 

 oferowaną cenę netto dla wybranej/ych pozycji przetargowej/ych i warunki zapłaty; 

 oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu podlegającego przetargowi; 

 wszystkie wymienione w formularzu oświadczenia i dokumenty; 

 wykaz osób upoważnionych do reprezentowania oferenta w przetargu (upoważnienia - jeżeli są 

wymagane). 

14. Formularz ofertowy oraz Ogólne Warunki Sprzedaży, wzór umowy sprzedaży i upoważnienia 

można pobierać w siedzibie Oddziału w Krakowie od dnia 08.10.2020 r. do dnia 21.10.2020 r., 

w godz. 7:00 – 15:00 oraz w dniu przetargu w godz. 7:00 – 11:30, Biuro Obsługi Klienta lub ze 

strony internetowej – www.amw.com.pl, w zakładce „Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Sprzęt 

wojskowy i wyposażenie – Sprzedaż przetargowa”. 

15. Ogólne Warunki Sprzedaży stanowią integralną część ogłoszenia o przetargu i zawieranych 

umów sprzedaży w trybie przetargu. 

16. Oferenci składając ofertę oświadczają, że zostały im doręczone, zapoznali się i akceptują Ogólne 

Warunki Sprzedaży. 

17. Na wybrane przez organizatora przetargu pozycje przetargowe, zawarta zostanie pisemna umowa 

sprzedaży, która wyłącza stosowanie Ogólnych Warunków Sprzedaży tylko w zakresie 

uregulowanym w niej w sposób odmienny. Pisemna umowa sprzedaży może zawierać 

dodatkowe uregulowania nieujęte w Ogólnych Warunkach Sprzedaży. 

18. Oferta niezłożona na formularzu ofertowym obowiązującym u organizatora przetargu, 

niekompletna bądź niezawierająca wszystkich informacji wymaganych treścią ogłoszenia  

i Ogólnych Warunków Sprzedaży, zostanie odrzucona. 

19. W razie ustalenia, że kilku Oferentów zaoferowało tę samą cenę, prowadzący przetarg 

postanawia o kontynuowaniu przetargu w formie licytacji między tymi Oferentami, wyznaczając 

jednocześnie termin i miejsce licytacji lub występuje pisemnie do Oferentów o złożenie 

dodatkowej oferty cenowej. Zawiadomienie Oferenta o przyjęciu oferty oznacza zawarcie 

umowy sprzedaży w trybie przetargu. 

20. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu rozpoczęcia przetargu, 

wycofania z przetargu poszczególnych pozycji przetargowych oraz unieważnienia przetargu bez 

podania przyczyny i bez możliwości dochodzenia jakichkolwiek roszczeń oraz odszkodowań 

przez uczestników przetargu na każdym etapie przetargu. 

http://www.amw.com.pl/
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21. Do sprzedaży rzeczy ruchomych niekoncesjonowanych stosuje się odpowiednie przepisy ustawy 

z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106, z późn. zm.) 

oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych. 

22. W przypadku przekroczenia terminu odbioru mienia lub odstąpienia od umowy sprzedaży przez 

nabywcę, Sprzedawca nalicza stosowne kary umowne, określone w Ogólnych Warunkach 

Sprzedaży lub w pisemnej umowie sprzedaży. 

23. Wymagane przez RODO informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych 

zostały zamieszczone na stronie internetowej www.amw.com.pl w zakładce: „Uzbrojenie  

i sprzęt wojskowy – Informacje – Polityka prywatności”, dostępne są w siedzibie Oddziału 

Regionalnego AMW w Krakowie oraz zostaną przekazane w momencie pozyskiwania danych 

osobowych. 

24. Szczegółowe informacje dotyczące oferty bezprzetargowej sprzedaży rzeczy ruchomych 

niekoncesjonowanych i sklepu internetowego AMW zamieszczone są na stronie internetowej 

www.amw.com.pl   

25. Szczegółowe informacje: e-mail: b.sieradzka@amw.com.pl, k.kolek@amw.com.pl, faks 12 211 

4005, oraz tel. 12 211 4106, 12 211 4012, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30. 
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