
 

 
 

 

 

O G Ł A S Z A  

PRZETARG PUBLICZNY PISEMNY NR 3/OK-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 
Podgrzewacz powietrza 8G27U (wysokość 100 cm, szerokość 70 cm, 

długość 170 cm) 
1 NO14 1962 600,00 

2 
Sprzęt hydrauliczny - pakiet zawierający 121 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: kolana, korki, mufy, 

syfony, nyple, trójniki, wężyki, umywalki, brodziki itp. 
3 000,00 

3 
Sprzęt łączności - pakiet zawierający 10 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in. kabel PKL 1 x 2, kabel PKD 

1x4, skrzynka rozdzielcza PST 5x2, zestaw wyposażenia kabla itp. 
5 000,00 

4 

Sprzęt elektroniczny - pakiet zawierający 443 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in. aparaty telefoniczne, 

komputery (bez twardych dysków), drukarki, monitory, modemy, odtwarzacze dvd, dekodery, głośniki, szafy 

montażowe NN S 19” itp. 

2 500,00 

5 Niszczarki - pakiet zawierający 34 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu)  200,00 

6 

Zamiatarka spalinowa TEXAS HANDY SWEEP 600 (do czyszczenia 

chodników, moc silnika 8 KM, max prędkość jazdy 3km/h, średnica 

szczotki 600 mm, niesprawny rozrusznik, nieszczelny zbiornik paliwa) 

1 IN-B0629 2006 1 500,00 

7 
Odśnieżarka spalinowa NAC 7807 (moc silnika 6,5KM, szerokość 

robocza 53 cm) 
1 IN-B0621 2007 1 200,00 

8 Silnik spalinowy zaburtowy PREDOM DEZAMET typ DE-45DS 1 bn 1984 1 200,00 

9 Silnik spalinowy zaburtowy PREDOM DEZAMET typ DE-45DS 1 bn 1984 1 200,00 

10 Silnik spalinowy zaburtowy PREDOM DEZAMET typ DE-45DS 1 bn 1985 1 200,00 

11 Silnik spalinowy zaburtowy PREDOM DEZAMET typ DE-45DS 1 bn 1985 1 200,00 

12 Silniki spalinowe zaburtowe - pakiet zawierający 3 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu) 1 600,00 

13 Silnik MERCURY E-25 z kołem sterowym 1 2-09973680 bd 1 000,00 

14 Maska samochodowa (siatka maskująca o wymiarach 12 m x 12 m – łącznie 144 m2) 1 500,00 

15 Maska samochodowa - pakiet zawierający 3 szt. (siatki maskujące, każda o wymiarach 12 m x 12 m – łącznie 432 m2 ) 4 500,00 

16 Maska samochodowa - pakiet zawierający 5 szt. (siatki maskujące, każda o wymiarach 12 m x 12 m – łącznie 720 m2) 7 500,00 

17 Maska samochodowa - pakiet zawierający 5 szt. (siatki maskujące, każda o wymiarach 12 m x 12 m – łącznie 720 m2) 7 500,00 

18 Maska czołgowa (siatka masująca o wymiarach 16 m x 14 m – łącznie 224 m2) 2 000,00 

19 Maska czołgowa - pakiet zawierający 3 szt. (siatki maskujące, każda o wymiarach 16 m x 14 m – łącznie 672 m2) 6 000,00 

20 Podnośnik wody PWN (w skład wchodzą trzy skrzynie oraz płyta montażowa) 500,00 

21 
Podnośnik wody PWN (w skład wchodzą trzy skrzynie oraz płyta montażowa) - pakiet zawierający 3 szt. 

(niekompletne) 
1 200,00 

22 
Podnośnik wody PWN (w skład wchodzą trzy skrzynie oraz płyta montażowa) - pakiet zawierający 6 szt. 

(niekompletne) 
2 400,00 

23 Studnia rurowa SR-7 500,00 

24 Studnia rurowa SR-7 - pakiet zawierający 3 szt. 1 500,00 

25 Studnia rurowa SR-7 - pakiet zawierający 6 szt. (niekompletne) 3 000,00 
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26 

Sprzęt ogrodowy – pakiet zawierający 2 poz. asort., w tym: zestaw STIGA 

PARK 901 NS 04070211 z odśnieżaczem, agregat tnący PARK 107M 

(uszkodzony uchwyt noża)   

1 

zestaw Stiga: 

41011109A ODŚ 

agregat: 

041005008E 

2004 2 300,00 

27 
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) 
5 000,00 

28 

Sprzęt transportowy – pakiet zawierający 2 poz. asort., w tym: łódź 

Harpun 550 z silnikiem Mercury 115 (moc 115 KM, przebieg 1639,9 mtg), 

przyczepa TRAMP-TRAIL 1300 (przebieg 1032 km) 

1 

łódź 14 

przyczepa 

SUB13JH005M0

03892 

łódź 1996 

przyczepa 

2005 

20 000,00 

29 Drewno z wycinki liściaste/iglaste - pakiet zawierający 101,00 m3 (z wycinki topoli kanadyjskiej) 3 030,00 

30 

Samochód ciężarowo - osobowy wysokiej mobilności HONKER - 2324 

(stan licznika 26 757, przebieg pojazdu: 126 757 km, silnik 4 CT 90, 9 

osobowy, dopuszczalna masa całkowita 3 200 kg, brak prawego i lewego 

bocznego kierunkowskazu, brak lewego lusterka, posiada ślady korozji, 

wyposażony w wyciągarkę)  

1 
SUL232414W00

00302 
1998 6 000,00 

31 

Koparko - ładowarka K-162 na ciągniku kołowym (największa głęb. 

kopania - 3550 mm, luzy układu kierowniczego, słaba skuteczność układu 

hamowania, posiada ślady korozji, dźwignie sterujące poluzowane)  

1 587328 1987 17 000,00 

32 

Urządzenie do wymuszania szarpnięć kół SZ - 16 (zestaw zawierający 

dwie części mechaniczne, szafkę elektryczną, zasilacz hydrauliczny, lampę 

sterującą) 

1 129 2006 1 500,00 

33 Drewno opałowe mieszane - pakiet zawierający 74,25 m3 (z wycinki brzozy, sosny, topoli, akacji) 1 485,00 

34 Opona 9.00 - 20 14 PR - pakiet zawierający 7 szt. 1 bn bd 1 700,00 

35 
Tokarka pociągowa TUC 175 (tabliczka znamionowa nieczytelna, łoże 

tokarki wyeksploatowane)  
1 1314 1955 3 000,00 

36 Pług odśnieżny PO-64 (posiada ślady korozji, wypracowany lemiesz)  1 IN-B6325 1986 900,00 

37 
Przetrząsaczo - zgrabiarka Z 211/2 (posiada ślady korozji, wypracowane 

piasty kół grabiących) 
1 IN-B3705 1986 1 000,00 

38 
Agregat sprężarkowy AS6 - 160 (wypracowany układ korbowy, posiada 

ślady korozji, wyeksploatowany silnik) 
1 3645 1981 700,00 

39 Rower wodny Jacek (sprawny technicznie, przecieka na uszczelkach) 1 500,00 

40 Zestaw do naprawy nart REICHMAN (wyeksploatowany, silnik i napędy maszyny sprawne) 2 800,00 

41 Odśnieżarka spalinowa NAC ZLST651Q (sprawna technicznie) 1 
TO56110500029

16 
2011 750,00 

42 Odśnieżarka spalinowa SB 240B (sprawna technicznie) 1 
52900020/96191

000500 
2005 1 200,00 

43 
Sprzęt mps - pakiet zawierający 12 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m. in.: beczki, lejki, wiadra, 

przepływomierz itp.  
700,00 

44 
Kosiarka rotacyjna 250 x 100 x 90 cm (wypracowana przekładnia kątowa, 

posiada ogniska korozji, wypracowane mocowania noży tnących) 
1 bn 1985 400,00 

45 
Kosiarka rotacyjna 1,65 m KOWAL (wypracowana przekładnia napędów 

bębnowych tnących) 
1 bn 2007 1 200,00 

46 
Odśnieżarka spalinowa SNOW MASTER STIGA MODEL 62450x85D 

(silnik trudno się uruchamia, nie daje pełnej mocy) 
1 7336219021F018 2004 800,00 

47 
Rozsiewacz nawozów zawieszany L - 350 (wypracowany układ 

rozrzutnika) 
1 87601112A 2011 450,00 

48 
Szlifierka dwutarczowa stojąca OND - 350D (niesprawny silnik, 

wypracowane łożyska, popękana izolacja przewodu zasilającego) 
1 6941 1981 800,00 

49 Wywrotnica hydrauliczna GERDA (posiada ogniska korozji) 1 1417 1987 800,00 

50 
Warsztat ruchomy B/KWAT OWR-810 na samochodzie STAR-200 (brak 

bocznej szyby, widoczne ślady korozji, stan licznika 91315 km) 
1 67189 1988 18 000,00 

51 
Autobus pasażerski AUTOSAN H-10.10 (przebieg pojazdu: 176 099 km, 

43 miejsca siedzące, silnik o mocy 154 KW, uszkodzony lewy amortyzator) 
1 

SUADW3APS3S

161180 
2003 9 000,00 

52 

Samochód ogólnego przeznaczenia średniej ładowności STAR - 200 (2-

osobowy, dopuszczalna masa całkowita 11 550 kg, brak lusterek 

bocznych, przebieg pojazdu 95 429 km, skorodowany zbiornik paliwa, 

skorodowany układ wydechowy) 

1 61353 1987 6 000,00 



53 Kontener aluminiowy lotniczy LD - 3 o wymiarach: 1980x1534x1624mm 1 88311 2003 1 500,00 

54 Kontener aluminiowy lotniczy LD - 3 o wymiarach: 1980x1534x1624mm 1 88315 2003 1 500,00 

55 Drewno opałowe z wycinki iglasto-liściaste - pakiet zawierający 39 m3 (z wycinki topoli, świerka, jodły) 75,00 

56 
Szczotki - pakiet zawierający 6 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu) – przeznaczone do czyszczenia płyty lotniska 

(metalowe, zawierające plastikowe elementy) 
1 000,00 

57 
Nosze typu LSTAT (przenośny system podtrzymywania życia, przeznaczenie do stabilizacji i monitorowania życia, 

wycofane z użytku, brak możliwości zakupu wyposażenia)  
2 500,00 

58 
Nosze typu LSTAT (przenośny system podtrzymywania życia, przeznaczenie do stabilizacji i monitorowania życia, 

wycofane z użytku, brak możliwości zakupu wyposażenia)  
2 500,00 

Nr 

poz. 

przet. 

Nazwa odpadu 
Ilość 

(kg/pakiet) 

Cena 

jednostkowa 

wywoławcza 

netto 

(zł/kg)/(zł/pakiet) 

59 

Inne paliwa włącznie z mieszaninami (odpady po konserwacji sprzętu) (kod odpadu 13 07 03*) 46,00 0,03 

Inne paliwa włącznie z mieszaninami (odpadowe paliwo lotnicze i benzyna samochodowa) (kod odpadu 

13 07 03*) 
559,30 0,15 

60 

Odpadowe tworzywa sztuczne (kod odpadu 17 02 03) 10,00 0,01 

Inne niewymienione odpady (w tym m.in. brezenty, uszczelki, filtry) (kod odpadu 16 01 99) 50,00 0,01 

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

61 

Złom aluminiowy (kod odpadu 17 04 02) 148,00 3,00 

Złom żelaza i stali (kod odpadu 17 04 05) 425,00 0,50 

Odpadowe opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone 

(pojemniki stalowe po produktach mps) (kod odpadu 15 01 10*) 
3 489,80 0,05 

62 
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 50,00 

63 

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne zawierające substancje niebezpieczne (kod odpadu 16 02 

13*) 
374,40 0,05 

Zużyte urządzenie elektryczne i elektroniczne (kod odpadu 16 02 14) 1 818,54 0,40 

Elementy usunięte ze zużytych urządzeń (kod odpadu: 16 02 16) 63,80 0,60 

64 Przepracowane inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe (kod odpadu 13 02 08*) 3 018,21 0,45 

65 

Złom żelaza i stali (kod odpadu 17 04 05) 3 022,50 0,95 

Złom metali żelaznych (kod odpadu 16 01 17) 260,00 0,95 

Złom miedzi, brązu, mosiądzu (kod odpadu: 17 04 01)  6,50 15,00 

66 

Złom żelaza i stali (kod odpadu 17 04 05) 10 866,35 0,95 

Złom metali żelaznych (kod odpadu 16 01 17) 1 045,50 0,95 

Złom mieszanin metali (kod odpadu 17 04 07) 80,00 1,00 

Złom metali nieżelaznych (kod odpadu 16 01 18)  68,00 3,50 

67 

Przepracowane inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe (kod odpadu 13 02 08*) 4 491,10 0,25 

Przepracowane mineralne oleje silnikowe (kod odpadu 13 02 05*) 1 072,70 0,25 

Przepracowane syntetyczne oleje silnikowe (kod odpadu 13 02 06*) 437,00 0,25 

Inne niewymienione odpady (przepracowane smary) (kod odpadu 13 08 99*) 119,60 0,05 

Przepracowane płyny hamulcowe (kod odpadu 16 01 13*) 218,70 0,01 

Przepracowane płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 16 01 14 (kod odpadu 16 01 

15) 
1 000,00 0,01 

68 Zużyte baterie i akumulatory ołowiowe (kod odpadu 16 06 01*) 4 900,00 2,70 

69 

Złom miedzi, brązu, mosiądzu (kod odpadu: 17 04 01)  33,02 15,00 

Złom aluminiowy (kod odpadu 17 04 02) 106,80 3,50 

Złom żelaza i stali (kod odpadu 17 04 05) 28 848,37 0,95 

Złom mieszaniny metali (kod odpadu 17 04 07) 57,00 1,00 

Złom metali żelaznych (kod odpadu 16 01 17) 4 400,00 0,95 

Zużyte kable inne niż wymienione w 17 04 10 (kod odpadu 17 04 11) 95,90 0,40 

70 
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 - pakiet o masie 70 000,00 kg  (kod odpadu 17 01 07) 
1 1,00 

71 Zużyte opony (nienadające się do bieżnikowania, m.in. opony 1200 R20) (kod odpadu 16 01 03)  3 700,00 0,40 



 

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.09.2021 r. o godz. 12:00 w siedzibie Oddziału Regionalnego 

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

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

w dniach 15 - 17.09.2021 r. w godz. 10:00 – 13:00 w następujących miejscach: 

• poz. 1÷27 OR AMW Gliwice • poz. 28 KWP Oddział Prewencji w Katowicach • poz. 29 4 WOG: 

SOI Tarnowskie Góry – Lasowice • poz. 30 JW. 4101 Lubliniec • poz. 31 4 WOG: SOI Bytom • 

poz. 32÷33 33 WOG: GZ Kielce, SOI Kielce • poz. 34÷38 31 WOG: GZ Nowy Glinnik, SOI Nowy 

Glinnik • poz. 39÷40 WOSzK Zakopane • poz. 41÷42 SPS OR Kraków • poz. 43 3 RBLog: Skład 

Niedźwiedź • poz. 44 3 RBLog: Skład Kłaj • poz. 45÷49 35 WOG Kraków: SOI I Kraków • poz. 

50 35 WOG Kraków: SOI II Kraków • poz. 51÷58 8 BLT Balice • poz. 59 3 RBLog: Skład 

Niedźwiedź, Skład Kłaj, 35 WOG Kraków • poz. 60 8 BLT Balice • poz. 61 8 BLT Balice, 3 

RBLog: Kraków, Skład Niedźwiedź • poz. 62 35 WOG: SOI I • poz. 63 8 BLT Balice, 33 WOG: 

GZ Sandomierz, SOI, GZ Kielce, 4 WOG: SOI Tarnowskie Góry, SOI Bytom, 31 WOG: GZ 

Tomaszów Mazowiecki • poz. 64 31 WOG: GZ Nowy Glinnik • poz. 65 31 WOG: GZ, SOI 

Tomaszów Mazowiecki • poz. 66 33 WOG: SOI, GZ Kielce • poz. 67 4 WOG: GZ Tarnowskie 

Góry – Lasowice, GZ Bytom, GZ Tarnowskie Góry • poz. 68 JW. 4101 Lubliniec, 4 WOG: GZ 

Tarnowskie Góry • poz. 69 4 WOG: SOI Lubliniec, SOI Bytom, SOI Tarnowskie Góry, GZ 

Tarnowskie Góry – Lasowice, JW.4101 Lubliniec • poz. 70 4 WOG: GZ Tarnowskie Góry - 

Lasowice poz. 71 JW. 4101 Lubliniec, 4 WOG: GZ Tarnowskie Góry – Lasowice. 

Adresy ww. jednostek organizacyjnych, charakterystyka/opis odpadów oraz dane do 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  koronawirusem COVID 19). 

3. Nabywca zobowiązany jest do odebrania mienia z pozycji 1÷71 w terminie do dnia 29.10.2021 r.  

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

przetargowej. 

5. Szczegółowy wykaz mienia oferowanego w poz. 2÷5, 12, 43, 56 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), 

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


 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. 59÷71 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 przypadku poz. 63 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. Na pozycję 70 ofertę mogą składać również osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące 

przedsiębiorcami, na zasadach określonych w Ogólnych Warunkach Sprzedaży. 

12. Warunkiem wydania Kupującemu olejów przepracowanych jest uprzednie lub równoczesne 

odebranie przez Kupującego przepracowanych płynów zapobiegających zamarzaniu innych niż 

wymienione w 16 01 14, przepracowanych płynów hamulcowych  oraz innych niewymienionych 

odpadów (przepracowanych smarów) – z danego miejsca ich magazynowania, wskazanego 

w „Szczegółowy wykazie  miejsc składowania odpadów” – dotyczy pozycji przetargowej nr 67. 

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

ul. Montelupich 3, w terminie do dnia 21.09.2021 r. do godziny 10:30. 

14. 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 3/OK-DG/2021 – nie otwierać przed 21.09.2021 r. do godziny 12:00”. 

15. 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). 

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

można pobierać w siedzibie Oddziału w Krakowie od dnia 07.09.2021 r. do dnia 20.09.2021 r.,  

w godz. 7:00 – 15:00 oraz w dniu przetargu w godz. 7:00 – 10:00, Biuro Obsługi Klienta lub ze 

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

wojskowy i wyposażenie – Sprzedaż przetargowa”. 

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

sprzedaży w trybie przetargu. 

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

Warunki Sprzedaży. 

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


19. 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. 

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

niekompletna bądź niezawierająca wszystkich informacji wymaganych treścią ogłoszenia  

i Ogólnych Warunków Sprzedaży, zostanie odrzucona. 

21. 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. 

22. 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. 

23. 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. 

24. 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. 

25. 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. 

26. Szczegółowe informacje dotyczące oferty bezprzetargowej sprzedaży rzeczy ruchomych 

niekoncesjonowanych i sklepu internetowego AMW zamieszczone są na stronie internetowej 

www.amw.com.pl  

27. Szczegółowe informacje: e-mail: b.sieradzka@amw.com.pl, a.kepa@amw.com.pl, faks 12 211 

4005, oraz tel. 12 211 4106, 12 211 4044, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:00. 
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