
 

 
 

 

 

O G Ł A S Z A  SPRZEDAŻ POPRZETARGOWĄ  

RZECZY RUCHOMYCH NIEKONCESJONOWANYCH, KTÓRE NIE ZOSTAŁY  

SPRZEDANE NA PRZETARGU NR 2/OK-DG/2022 W DNIU 19.05.2022 r.  

 

Nr poz. 

przet. 
Nazwa rzeczy ruchomych niekoncesjonowanych 

Ilość 

poz. 

przet. 

Nr fabryczny Rok prod. 

Cena wywoławcza 

netto (zł) za poz. 

przet.   

5 

Ładowarka hydrauliczna Ł-200 (przepracowała 6308 mtg, 

powłoka lakiernicza popękana z licznymi ogniskami korozji, 

wyciek oleju z siłownika układu hydraulicznego, nadmierny luz 

końcówek drążków kierowniczych, słaba siła hamowania) 

1 8858 1986 25 000,00 

6 

Ładowarka hydrauliczna Ł-220 (przepracowała 12932,5 mtg, 

przebieg 31603 km, popękane osłony siłowników hamulca, 

blokuje się hamulec I i II osi, wypracowany układ skrętny 

maszyny) 

1 0071 1986 25 000,00 

7 

Naczepa transportowa ZREMB D-18 (ładowność do 19000 kg, 

powierzchnia platformy ładunkowej 27,13 m2, przyczepa 

przejechała 107928 km, wypracowane zawiasy burt, popękane 

osłony siłowników hamulca)  

1 2155 1989 15 000,00 

8 

Naczepa transportowa ZREMB N-162 (przeznaczona do 

przewożenia ciężkich maszyn, urządzeń budowlanych, 

ładowność 16 t, obciążenie wózka naczepy ładunkiem do 14500 

kg, 8 - kołowa, przebieg 215071 km, brak hamulca 

postojowego, skorodowane dysze osi, słaba siła hamowania II-

ej osi - prawa strona, posiada ogniska korozji)   

1 392 1980 15 000,00 

11 

Pompa głębinowa G-80 z rurami - pakiet zawierający 4 poz. 

asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym: pompa do tłoczenia 

wody pitnej ze studni głębinowych (max. poziom podnoszenia 

120 m, moc silnika 15-18 kW), rury preizolowane 

1 bn bd 1 800,00 

13 

Kultywator zawieszany U 418/6 (szerokość robocza 2,8 m, 

wyposażony w zęby sprężynowe lekkie z redliczkami, posiada 

widoczne ogniska korozji)  

1 bn bd 900,00 

14 

Sprzęt mps - pakiet zawierający 14 poz. asort. (wg oddzielnego 

wykazu), w tym m. in.: beczki, lejki, wiadra, przepływomierz, 

odmierzacze paliw płynnych HOC 01-02 itp.  

1 bn bd 900,00 

15 

Smar AEROSHELL GREASE 33 MS - pakiet zawierający 

115,70 kg (38 puszek pełnych - każda o wadze 3 kg, jedna 

otwarta, data produkcji 03.2011, produkt niepełnowartościowy) 

1 bn bd 3 600,00 

16 

Smar NYCO GREASE GN 17 - pakiet zawierający 241,70 kg 

(241 pełnych puszek o wadze 1 kg oraz jedna otwarta, data 

produkcji 06.2012, produkt niepełnowartościowy) 

1 bn bd 2 300,00 
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17 

Łódź motorowa DUCK-570 z silnikiem MERCURY (moc 

silnika 88,2 kW, przepracowała 1308,5 mh, urwana śruba 

silnika) 

1 2 1997 11 000,00 

19 

Szczotki - pakiet zawierający 6 poz. asort. (wg oddzielnego 

wykazu) - przeznaczone do czyszczenia płyty lotniska 

(metalowe, zawierające plastikowe elementy) 

1 bn bd 600,00 

20 
Zestaw do naprawy nart REICHMAN (wyeksploatowany, silnik 

i napędy maszyny sprawne) 
1 bn bd 1 400,00 

24 
Urządzenie adaptacyjne do przewozu rannych samochodem 

ciężarowym (długość 2200 mm, wysokość 1250 - 1470 mm) 
1 bn bd 400,00 

28 
Przetrząsaczo - zgrabiarka Z 211/2 (posiada ślady korozji, 

wypracowane piasty kół grabiących) 
1 IN-B3705 1986 700,00 

32 
Agregat sprężarkowy WAN-C (napędzana silnikiem 

elektrycznym, pojemność zbiornika 115 l) 
1 bn bd 2 800,00 

33 
Spawarka prostownikowa SPM 200 (zakres prądu spawania: 

50-200A, napięcie zasilania 3x400V, 50 Hz, waga 65 kg) 
1 bn bd 600,00 

34 
Spawarka transformatorowa CE 225/230 (moc 4kW, napięcie 

spawania 22-25V) 
1 bn bd 450,00 

37 

Sprzęt medyczny - pakiet zawierający 102 poz. asort. (wg 

oddzielnego wykazu), w tym m. in.: puszki, palniki, pipety, 

zlewki, kolby, rondle, garnki, komory cieplne, sterylizator itp. 

1 bn bd 3 600,00 

38 

Sprzęt medyczny - pakiet zawierający 63 poz. asort. (wg 

oddzielnego wykazu), w tym m.in.: apteczki samochodowe, 

deski ortopedyczne, lodówka samochodowa, pasy noszy, 

elektrokardiografy, zestaw W-3, zestaw W-2, zestaw 

ratunkowy PSR R1 itp. 

1 bn bd 4 800,00 

39 
Wytwornice acetylenowe - pakiet zawierający 3 poz. asort. (wg 

oddzielnego wykazu) 
1 bn bd 400,00 

40 

Części samochodowe - pakiet zawierający 30 poz. asort. (wg 

oddzielnego wykazu), w tym m.in.: drążki kierownicze, piasty 

koła, półosie mostu tylnego, resory, tłumiki, wały napędowe 

itp. 

1 bn bd 20 000,00 

41 

Części samochodowe - pakiet zawierający 28 poz. asort. (wg 

oddzielnego wykazu), w tym m.in.: chłodnice wody, drzwi, 

klosze lamp, osłony, szyby, zamki, zbiornik paliwa itp. 

1 bn bd 6 500,00 

42 

Części samochodowe - pakiet zawierający 333 poz. asort. (wg 

oddzielnego wykazu), w tym m.in.: amortyzatory, czujniki 

temperatury, cylindry, czujniki, filtry oleju, filtry paliwa, 

końcówki drążków kierowniczych, łożyska, sworznie, tłoki, 

uszczelki itp.  

1 bn bd 40 000,00 

44 

Ogumienie - pakiet zawierający 10 poz. asort. (wg oddzielnego 

wykazu), w tym: dętki, ochraniacze dętki, opony 11.00 R20, 

opony 11R22.5, opony 7.50-20, opona 8.25-20, opony 195/70 

R15 C   

1 bn bd 5 000,00 

45 

Części samochodowe - pakiet zawierający 7 poz. asort. (wg 

oddzielnego wykazu), w tym: opończe do samochodu STAR 

200, osłony drzwi, pokrowce chłodnicy 

1 bn bd 13 000,00 

46 

Dźwig osobowy dla niepełnosprawnych (udźwig 400 kg, 

wysokość podnoszenia 1600 mm, ilość przystanków - 2, masa 

całkowita 150 kg, wymiary 1100 mm x 1400 mm x 1100 mm) 

1 bn bd 2 500,00 

47 
Aparat RTG GOLDEN INSPECTOR z akumulatorem TYP 

G1075 - pakiet  
1 bn bd 1 100,00 

48 
Aparat RTG SEKTOR z ręczną wywoływaczką POLAROID - 

pakiet  
1 bn bd 1 100,00 



52 

Skrzynia biegów 101.001.636 (do samochodu STAR 266, 

uszkodzone mechanizmy wybierania biegów, luz poprzeczny 

łożyska wałka wyjściowego) 

1 bn bd 400,00 

54 

Ogumienie - pakiet zawierający 8 poz. asort. (wg oddzielnego 

wykazu), w tym: dętki 23-5, dętki 8.25-15, dętki 8.40-15, opony 

185 R15 C, opony 6.50-16T, opony 7.50 R16C, opony 235/75 

R15 T, opony 215/55 R16  

1 bn bd 4 200,00 

56 

Opony do samochodów osobowych - pakiet zawierający 8 poz. 

asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: 215/55 R16, 185 

R15, 205/55 R16, 195/70 R15 itp. 

1 bn bd 9 000,00 

58 

Zbiornik stalowy 25 m3 do przechowywania MPS ZSP-25A 

(pojemność 25 m3, średnica wewnętrzna 2450 mm, długość 

całkowita 5320 mm, grubość płaszcza 4 mm, grubość dna 5mm, 

masa 1970 kg)  

1 bn bd 5 000,00 

59 

Zbiornik stalowy 25 m3 do przechowywania MPS ZSP-25A 

(pojemność 25 m3, średnica wewnętrzna 2450 mm, długość 

całkowita 5320 mm, grubość płaszcza 4 mm, grubość dna 5 

mm, masa 1970 kg)  

1 bn bd 5 000,00 

Nr 

poz. 

przet. 

Nazwa odpadu 
Ilość 

(kg/pakiet) 

Cena jednostkowa 

wywoławcza netto 

(zł/kg)/(zł/pakiet) 

60 

Inne niewymienione odpady (w tym m.in. brezenty, uszczelki, filtry, części pojazdów 

wykonane z plastiku)(kod odpadu 16 01 99) 
80,00 0,01 

Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80 (w tym m.in. zużyte torby, 

wąż) (kod odpadu 16 03 04) 
6,30 0,04 

Odpadowe tworzywa sztuczne i guma (kod odpadu 19 12 04) 38,00 0,01 

Odpadowe sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne inne 

niż wymienione w 15 02 02 (w tym. m.in. uszkodzone zasobniki, plecaki) (kod odpadu 15 02 

03) 

28,00 0,01 

Odpadowe tworzywa sztuczne (w tym. m.in. najazdy kablowe) (kod odpadu 17 02 03) 375,00 0,01 

Odpadowe szkło (szyby z pojazdów) (kod odpadu 16 01 20) 30,00 0,01 

61 

Odpadowe drewno (kod odpadu 17 02 01) 162,45 0,01 

Odpadowe opakowania z drewna (kod odpadu 15 01 03) 20,00 0,01 

62 

Złom aluminiowy (kod odpadu 17 04 02) 73,95 6,50 

Złom miedzi, brązu, mosiądzu (złom uzyskany z demontażu materiałów sanitarnych, 

zawory, baterie itp.) (kod odpadu 17 04 01) 
55,50 19,00 

64 
Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80 (drewno z wycinki sanitarnej 

drzew) – pakiet o masie 50 000,00 kg (kod odpadu 16 03 06) 
1 30,00 

67 Odpady z remontu i przebudowy dróg - pakiet o masie 50 000,00 kg (kod odpadu 17 01 81) 1 3,50 

68 
Odpady z remontu i przebudowy dróg - pakiet o masie 100 000,00 kg (kod odpadu 17 01 

81)  
1 7,00 

69 
Odpady z remontu i przebudowy dróg - pakiet o masie 200 000,00 kg (kod odpadu 17 01 

81)  
1 15,00 

70 
Odpady z remontu i przebudowy dróg - pakiet o masie 225 000,00 kg (kod odpadu 17 01 

81)  
1 18,00 



71 
Odpady drewna zawierające substancje niebezpieczne (m.in. płyty meblowe, zużyte meble, 

palety) – pakiet o masie 5 291,00 kg  (kod odpadu 17 02 04*) 
1 4,50 

73 Odpadowy papier i tektura (wybrakowane mapy) (kod odpadu 19 12 01) 998,80 0,01 

 

 

1. Propozycja cenowa nie może być niższa niż cena minimalna netto (zł) za pozycję przetargową, zgodnie z § 29 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 r. w sprawie zasad organizowania przetargu na 

sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu (Dz. 

U. Nr 97, poz. 443, z późn. zm.). 

2. Propozycje cenowe na zakup mienia należy składać/przesyłać na określonym wzorze  

w kancelarii Oddziału w Krakowie, ul. Montelupich 3, w Biurze Obsługi Klienta lub w formie elektronicznej 

na adres e-mail: sprzedaz.krakow@amw.com.pl w terminie do dnia 29.06.2022 r. do godziny 10:00. 

3. Obowiązek zapewnienie terminowego wpłynięcia propozycji cenowej spoczywa na Kupującym.  

4. Nie będą rozpatrywane propozycje cenowe przesłane na niewłaściwy adres e-mail lub bez danych osobowych 

lub kontaktowych.  

5. W przypadku odstąpienia od zakupu, braku możliwości kontaktu z Kupującym lub niedostarczenia 

wymaganych dokumentów w określonym przez Sprzedawcę terminie, Sprzedawca może wybrać kolejną 

najkorzystniejszą propozycję cenową.  

6. Mienie wystawione do sprzedaży poprzetargowej dostępne jest do obejrzenia, po uzgodnieniu telefonicznym, 

w dniach 22 - 24.06.2022 r. w godz. 10:00 – 13:00 w następujących miejscach: 

• poz. 5÷11 35 WOG SOI I • poz. 13 3 RBLog Skład Kłaj • poz. 14÷16 3 RBLog Skład Niedźwiedź • poz. 17 

KWP w Krakowie • poz. 19 8 BLT Balice • poz. 20 WOSzK Zakopane • poz. 24 33 WOG: SOI Kielce, GZ 

Kielce • poz. 28 31 WOG: SOI Kielce, GZ Nowy Glinnik • poz. 32÷48 AMW OR Gliwice • poz. 52,54 4 WOG 

GZ Tarnowskie Góry - Lasowice  • poz. 56 4 WOG Gliwice • poz. 58,59 4 WOG SOI Bytom • poz. 60 JW. 

4724 Kraków, 8 BLT Balice, RZI Kraków, 35 WOG Rząska • poz. 61 8 BLT Balice • poz. 62 RZI Kraków, 35 

WOG SOI I • poz. 64 35 WOG SOI I • poz. 67÷70 31 WOG GZ Nowy Glinnik • poz. 71 31 WOG SOI Nowy 

Glinnik • poz. 73 JW. 4101 Lubliniec  

Adresy ww. jednostek organizacyjnych oraz dane kontaktu zostały zamieszczone na stronie internetowej 

www.amw.com.pl w zakładce: „Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Sprzęt wojskowy i wyposażenie – 

Sprzedaż poprzetargowa”, oraz dostępne są u organizatora przetargu. 

UWAGA: Osoby dokonujące oględzin mienia wystawionego do sprzedaży poprzetargowej są zobowiązane 

do przestrzegania zasad sanitarnych (stosowanie rękawiczek, maseczek ochronnych itp.) obowiązujących na 

terenie kompleksów wojskowych. 
 

Oględziny mienia wystawionego do sprzedaży poprzetargowej mogą być niemożliwe, w związku 

z występowaniem stanu epidemii (poszczególne jednostki organizacyjne, w których znajduje się mienie, mogą 

być zamknięte dla osób postronnych, z powodu występujących ograniczeń związanych z  koronawirusem 

COVID 19). 

7. Nabywca zobowiązany jest do odebrania mienia z pozycji 5÷73 w terminie do dnia 12.08.2022 r.  

8. Kupujący zobowiązany jest złożyć ofertę na wszystkie odpady wyszczególnione w danej pozycji przetargowej. 

9. Szczegółowy wykaz mienia oferowanego w poz. 11, 14, 19, 37÷42, 44, 45, 54, 56 do wglądu na stronie 

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

10. Do sprzedaży poprzetarowej na poz. 60÷73 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. 

11. Wykaz dokumentów i oświadczeń wymaganych do udziału w sprzedaży poprzetargowej oraz warunki 

sprzedaży odpadów, określone zostały w Ogólnych Warunkach Sprzedaży. 

mailto:sprzedaz.krakow@amw.com.pl
http://www.amw.com.pl/


12. Na pozycję 61 ofertę mogą składać również osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące 

przedsiębiorcami, na zasadach określonych w Ogólnych Warunkach Sprzedaży. 

13. Formularz propozycji cenowej oraz Ogólne Warunki Sprzedaży poprzetargowej, wzór umowy sprzedaży 

i upoważnienia można pobierać w siedzibie Oddziału w Krakowie od dnia 15.06.2022 r. do dnia 29.06.2022 

r. do godziny 9:30 w Biurze Obsługi Klienta w OR AMW w Krakowie lub ze strony internetowej – 

www.amw.com.pl, dział: „Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Sprzęt wojskowy i wyposażenie – Sprzedaż 

poprzetargowa”. 

14. Ogólne Warunki Sprzedaży poprzetargowej stanowią integralną część ogłoszenia o sprzedaży poprzetargowej 

i zawieranych umów sprzedaży w trybie sprzedaży poprzetargowej. 

15. Kupujący jest związany ofertą począwszy od upływu terminu składania ofert do czasu zawarcia umowy 

sprzedaży, jednak nie dłużej niż 14 dni. 

16. W przypadku stwierdzenia, że proponowana cena dwóch lub więcej Kupujących jest taka sama, Organizator 

sprzedaży poprzetargowej zwróci się do tych Kupujących o dodatkową propozycję cenową. 

17. Organizator sprzedaży poprzetargowej zastrzega sobie prawo wycofania ze sprzedaży poszczególnych pozycji 

bez podania przyczyny i bez możliwości dochodzenia jakichkolwiek roszczeń oraz odszkodowań przez 

uczestników. 

18. 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 2022 r. poz. 931, z późn. zm.) oraz wydanych na jej 

podstawie aktów wykonawczych. 

19. W przypadku przekroczenia terminu odbioru mienia lub odstąpienia od umowy sprzedaży przez nabywcę, 

Sprzedawca nalicza stosowne kary umowne, określone w Ogólnych Warunkach Sprzedaży poprzetargowej lub 

pisemnej umowie sprzedaży. 

20. 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 OR AMW w Krakowie 

oraz zostaną przekazane w momencie pozyskiwania danych osobowych. 

21. Szczegółowe informacje dotyczące oferty bezprzetargowej sprzedaży rzeczy ruchomych niekoncesjonowanych 

i sklepu internetowego AMW zamieszczone są na stronie internetowej www.amw.com.pl.  

22. Szczegółowe informacje: e-mail:a.bladek@amw.com.pl, a.kepa@amw.com.pl, faks 12 211 4005, oraz tel. 

12 211 4143, 12 211 4044, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 14:30.  
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