
 

 
 

 
O G Ł A S Z A  

PRZETARG PUBLICZNY PISEMNY NR 9/OG-DG/2021 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  Polowa stacja zasilania 84ZPP-78H12/R (200 kW, 400/230V, 50 Hz, do 
demontażu) 1 11380 1984 10 000,00    

2  Silnik spalinowy WOLA 17H6  (stosowane do napędu niewielkich jednostek 
pływających) 1 9690185 1971 8 000,00    

3  Sprzęt warsztatowy - pakiet zawierający 10 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: przekształtnik 
tranzystorowy BAB-24/250, stół probierczy do wtrysków STAR-8, zasilacz rozruchowy ZRS-400 itp.  3 000,00    

4  Agregat proszkowy AP 25 Z/ABC - pakiet 13 szt. 1 

2472, 2716, 
2744, 2805, 
2891, 2902, 
2904, 3065, 

0806936, 3/01, 
165, 190, 420 

1980 1 000,00    

5  Zestaw hydraulika nr XI-15 - pakiet 6 kpl.  800,00    

6  Części do samochodu UAZ/GAZ - pakiet zawierający 69 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m. in.: błotnik 
przedni lewy, drążek kierowniczy, gniazda zaworu ssącego, koła zębate, półosie itp. 6 000,00    

7  Sprzęt kwaterunkowy - pakiet zawierający 17 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m. in.: biurka na metalowej 
podstawie, krzesła biurowe na metalowej podstawie, stoły szkolne na metalowej podstawie itp. 300,00    

8  Samochód ogólnego przeznaczenia średniej ładowności STAR 200 1 A200W0246881 1985 7 500,00    
9  Kosiarka rotacyjna Z-105/1 (niekompletna, brak koła pasowego) 1 109 1999 500,00    

10  Zestawy polowe - pakiet zawierający 5 poz. asort., w tym: zestaw stolarsko-ciesielski nr XI-12 - pakiet 8 kpl. 
(niekompletne), zestaw hydraulika nr XI-15 - pakiet 3 kpl. (niekompletne) 1 600,00    

11  Zespół sprężarkowy EK2-150 (egzemplarz szkoleniowy) 1 TO178014 1975 600,00    

12  Dresy wojskowe (różne rozmiary) - pakiet  zawierający 2 poz. asort., w tym: spodnie dresów bez rozmiarów - 87 szt., 
bluzy dresów bez rozmiarów - 75 szt. 800,00    

13  Trzewiki stary wzór - pakiet zawierający 3 poz. asort., w tym: trzewiki rozm. 32 - 12 par, trzewiki rozm. 31  - 53 pary, 
trzewiki rozm. 25,5 - 28 par 5 000,00    

14  Trzewiki stary wzór - pakiet zawierający 2 poz. asort., w tym: trzewiki rozm. 31,5 - 42 pary, trzewiki rozm. 30,5  - 31 par 4 000,00    

15  
Łodzie i urządzenia do zabudowy podpór - pakiet zawierający 3 poz. asort., w 
tym: łódź desantowa ŁD - 2 szt., urządzenie do zabudowy podpór z łodzi 
desantowych - 2 kpl (z częściowym wyposażeniem) 

1 b/n 1974 
b/d 1 800,00    

16  Zestaw znaków i wskaźników drogowych typu A 100,00    

17  Zestawy polowe - pakiet zawierający 2 poz. asort., w tym: zestaw stolarsko-ciesielski nr XI-12 - pakiet 9 kpl. 
(niekompletne), zestaw elektrotechniczny nr 15 M - pakiet 7 kpl. (niekompletne) 1 500,00    

18  Zestawy polowe - pakiet zawierający 3 poz. asort., w tym: zestaw stolarsko-ciesielski nr XI-12 - pakiet 4 kpl. 
(niekompletne), zestaw hydraulika NR XI-15 - 1 - kpl. (niekompletny) 700,00    

19  Drewno z wycinki -liściaste/iglaste - pakiet 200 m3 6 000,00    
20  Torba na wyposażenie - pakiet 1000 szt. 5 100,00    
21  Torba na wyposażenie - pakiet 1000 szt. 5 100,00    
22  Torba na wyposażenie - pakiet 1000 szt. 5 100,00    
23  Torba na wyposażenie - pakiet 800 szt. 4 100,00    
24  Szelki do oporządzenia - pakiet 1300 szt. 1 400,00    
25  Worek na odzież 850x600 632/MON - pakiet 2199 szt. (różne rozmiary) 1 500,00    
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26  Części do samochodu ZIŁ 130 - pakiet zawierający 15 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: amortyzatory 
przednie, cewki zapłonowe, podnośniki szyb, wtryskiwacze, regulatory napięcia itp. 300,00    

27  Części do samochodu KRAZ - pakiet zawierający 8 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: amortyzator 
przedni, krzyżaki wału napędowego, zamki drzwi itp. 300,00    

28  Części do samochodu GAZ - pakiet zawierający 11 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: mechanizm 
napędowy, tarcze hamulcowe, wyłącznik zapłonu itp. 300,00    

29  Części do samochodu KAMAZ 5511 - pakiet zawierający 7 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: 
amortyzator przedni, półoś lewa, zawór sygnału pneumatycznego itp. 200,00    

30  Samochód ogólnego przeznaczenia małej ładowności LUBLIN 3324 1 SUL332422 
X0039448 1999 2 000,00    

31  Wózek transportowy 4-kołowy b/n b/d   300,00    

32  Nosze i podstawki pod nosze - pakiet zawierający 3 poz. asort., w tym: nosze sanitarne aluminiowe typ B - 5 szt., nosze 
siatkowe składane - 3 szt., podstawka pod nosze - 2 szt. 200,00    

33  Sprzęt medyczny - pakiet zawierający 2 poz. asort., w tym:  automat myjąco-dezynfekujący MIELE PROFESSIONAL 
G7836CD, unit dentystyczny STERN WEBER MISTRAL LE 1 200,00    

34  Lampy medyczne - pakiet zawierający 3 poz. asort., w tym: lampa bezcieniowa 
na statywie L-10 - pakiet 2 szt., lampa bakteriobójcza NBV 2X3 - pakiet 6 szt. 1 464/60 

103/60 b/d 2 000,00    

35  Autoklaw elektryczny parowy CLINICLAV 25 (uszkodzony zamek i drzwi) 1 0725-C1101 2007 25 000,00    
36  Autoklaw EUROKLAW TYP 23 VS 1 0023VS1240 2000 2 500,00    
37  Autoklaw EXTREMA PLUS z drukarką i destylarką 1 00XP0216 2000 1 500,00    

38  Autoklaw SELENA V250 - pakiet 2 szt. 1 00VD0039 
00VD0035 2000 3 000,00    

39  
Sprzęt medyczny - pakiet zawierający 6 poz. asort., w tym: stolik opatrunkowy 650x400x880 mm - 1 szt., szafa do 
narzędzi dwudrzwiowa - 3 szt., szafa do narzędzi jednodrzwiowa - 7 szt., umywalka metalowa ze zbiornikiem składana - 1 
kpl., urządzenie adaptacyjne do przewozu rannych US-76 - 2 kpl., wózek do przewożenia chorych - 2 szt. 

1 300,00    

40  

Części do samochodów ciężarowych (m.in. STAR) - pakiet zawierający 35 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym 
mi.in.: silnik wysokoprężny s-359m 359-29-230 (z demontażu), kabina kierowcy z osprzętem (z demontażu, STAR 266), 
pierścienie SIMMERA A-100X125X12 PN86964, uszczelniacze kolumny kierowniczej, skrzynia rozdzielcza (z 
demontażu, HONKER) itp.  

1 500,00    

 
1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.10.2021 r. o godz. 12:30 w siedzibie OR AMW w Gdyni, ul. M. Curie-Skłodowskiej 19. 

2. Mienie wystawione do przetargu dostępne jest do obejrzenia po uzgodnieniu telefonicznym w dniach 25-26.10.2021 r. w godz. 
9:00 - 13:30 oraz w dniu przetargu w godz. 8:30 - 10:30 w następujących miejscach:  

poz. 1 w GZ Słupsk • poz. 2 w KPW Gdynia • poz. 3 w 1 RBlog Skład Gdynia • poz. 4 w RZI Gdynia • poz. 5÷6 w JW 1128 
Malbork • poz. 7 w GZ Darłowo • poz. 8÷9 w 18 WOG Wejherowo • poz. 10÷14 w 6 WOG Ustka • poz. 15÷17 w GZ Czarne • 
poz. 18 w Hel-Bór • poz. 19÷25 w KPW Gdynia • poz. 26÷31 w ZW Dębogórze k/Gdyni • poz. 32÷39 w Rejonowej Bazie 
Zaopatrzenia Medycznego Gdańsk • poz. 40 w JW 4580 Czarne. 
 

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 przetargowa”, oraz dostępne są 
u organizatora przetargu. 
UWAGA: Osoby dokonujące oględzin mienia wystawionego do przetargu są zobowiązane do przestrzegania zasad sanitarnych 
(stosowanie rękawiczek, maseczek ochronnych itp.) obowiązujących na terenie kompleksów wojskowych. 
Oględziny mienia wystawionego do przetargu 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 epidemią COVID 19).  
 

 

3. Nabywca zobowiązany jest do odebrania mienia z poz. 1-40 w terminie do dnia 22.12.2021 r.  
4. Szczegółowy wykaz mienia oferowanego w poz. 3, 6, 7, 26÷29, 40 do wglądu na stronie internetowej – www.amw.com.pl, 

u organizatora przetargu i w miejscu jego składowania. Opis wyposażenia sprzętu oferowanego w poz. 15 do wglądu w miejscu 
jego składowania. 

5. 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/Gdańsk, nr konta 41 1130 1121 0000 0060 0720 0029, podając w tytule przelewu  
nr i datę przetargu, nazwę oferenta oraz numery wybranych pozycji przetargowych. 

6. Oferenci, którzy wpłacili wadium zostaną dopuszczeni do udziału w przetargu pod warunkiem jego zaksięgowania na koncie 
bankowym sprzedawcy – AMW, najpóźniej w przeddzień terminu przetargu. 

7. 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). 
8. 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. Pozostałą część kwoty 
należy wpłacać przelewem na konto w BGK O/Gdańsk nr 27 1130 1121 0006 5589 8520 0009. 
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9. Ofertę należy złożyć (przesłać/doręczyć) w kancelarii Oddziału AMW w Gdyni, ul. M. Curie-Skłodowskiej 19, pok. nr 20 
w terminie do dnia 29.10.2021 r. do godziny 11:30. 

10. 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 9/OG-DG/2021 – nie otwierać przed 29.10.2021 r. do godziny 12:30. 

11. 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). 

12. Formularz ofertowy oraz Ogólne Warunki Sprzedaży, wzór umowy sprzedaży i upoważnienia można pobierać w siedzibie 
Oddziału w Gdyni od dnia 14.10.2021 r. do dnia 28.10.2021 r. w godz. 8:00-15:00 oraz w dniu przetargu w godz. 7:30-11:00 pok. 
nr 25 lub ze strony internetowej – www.amw.com.pl, w zakładce „Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Sprzęt wojskowy  
i wyposażenie – Sprzedaż przetargowa”. 

13. Ogólne Warunki Sprzedaży stanowią integralną część ogłoszenia o przetargu i zawieranych umów sprzedaży w trybie przetargu. 
14. Oferenci składając ofertę oświadczają, że zostały im doręczone, zapoznali się i akceptują Ogólne Warunki Sprzedaży. 
15. 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 nie ujęte w Ogólnych Warunkach Sprzedaży. 

16. Oferta niezłożona na formularzu ofertowym obowiązującym u organizatora przetargu, niekompletna bądź niezawierająca 
wszystkich informacji wymaganych treścią ogłoszenia i Ogólnych Warunków Sprzedaży, zostanie odrzucona. 

17. 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. 

18. 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. 

19. 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 2021 r. poz. 685 z późn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych. 

20. 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. 

21. 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 Gdyni oraz zostaną przekazane w momencie pozyskiwania danych osobowych. 

22. Szczegółowe informacje dotyczące oferty bezprzetargowej sprzedaży rzeczy ruchomych niekoncesjonowanych i sklepu 
internetowego AMW zamieszczone są na stronie internetowej www.amw.com.pl  

23. Szczegółowe informacje: e-mail: w.dudek@amw.com.pl oraz tel. 58 501 88 10, p.wysocki@amw.com.pl oraz tel. 58 501 88 08 
od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-14:00. 


