
 

 
 

O G Ł A S Z A  
PRZETARG PUBLICZNY PISEMNY NR 8/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  Silnik spalinowy WOLA 17H6  (stosowane do napędu niewielkich jednostek 
pływających) 1 9690185 1971 10 000    

2  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.  4 000    

3  Namiot techniczny NT-61-66 (używany, niekompletny)  3 500    
4  Kosiarka samojezdna MTD JN 180 H 1 194L10185 2006 2 500    

5  Sprzęt kwaterunkowy - pakiet zawierający 3 poz. asort., w tym: szafa na odzież metalowa 1800x800x490 WP2-34 - 2 szt., 
szafa na odzież metalowa 1850x800x520 wp2-34 - 39 szt., szafa na odzież metalowa 1920x800x500 wp2-34 – 7 szt.  1 500    

6  Części do samochodu FIAT SIENA - pakiet zawierający 28 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m. in.: 
amortyzator przedni, alternator MARELLI, klocki hamulcowe WVA, pompa hamulcowa itp.  600    

7  Części do samochodu OPEL ASTRA - pakiet zawierający 33 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m. in.: bęben 
hamulcowy, klocki hamulcowe przednie, łącznik stabilizatora przedni, przegub napędowy zewnętrzny itp.  450    

8  
Sprzęt ochrony ppoż. - pakiet zawierający 9 poz. asort., w tym: pompa spalinowa do 
brudnej wody PS-75 – 1 szt., aparat powietrzny APS 2/2-50 - 2 szt., maska 
twarzowa panoramiczna MT848 562 - 6 szt. 
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900    

9  Zestaw hydraulika nr XI-15 - pakiet 3 kpl.   1 000    
10  Zestaw hydraulika nr XI-15 - pakiet 3 kpl.   1 000    
11  Kosiarka rotacyjna TALEX z-042-1 (niekompletna) 1 4848 2000 300    

12  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. 500    

13  Drewno z wycinki - liściasto/iglaste - 14,40 m3  1 000    
14  Autobus pasażerski AUTOSAN H9 1 500577 1985 11 000    

15  Mikrobus LUBLIN 3314 2,4 4tc90 (brak webasto) 1 SUL331412
W0035328 1998 2 500    

16  Przyczepa transportowa średniej ładowności D46 (2-os. o ład. 3,5 t) 1 19454 1981 5 500    

17  Samochód ogólnego przeznaczenia małej ładowności LUBLIN II 3322 2,4 1 SUL332212
W0035477 1998 2 200    

18  Samochód ogólnego przeznaczenia średniej ładowności STAR 200 1 A200W02 
46881 1985 7 000    

19  Silnik wysokoprężny S-359m 359-29-230 (z demontażu) 1 61514 1988 800    
20  Kosiarka rotacyjna Z-105/1 (niekompletna, brak koła pasowego) 1 109 1999 800    
21  Rozsiewacz nawozów i wapna RNW-3/N035/ 1 9586 1989 2 000    
22  Nadwozie "Sarna-2" (bez wyposażenia) 1  b/n b/d 1 800    
23  Kosiarka rotacyjna ciągnikowa Z081/3 (niekompletna) 1  b/n b/d 1 000    

24  

Sprzęt łączności - pakiet zawierający 6 poz. asort. w tym: siłownia telekomunikacyjna TELZAS SCH 24/100 (nr fabr.: 
216)  – 1 szt., siłownia telekomunikacyjna  TELZAS SCH 48/100 (nr fabr.: 126) – 1 szt., centrala DGT 3450 do 200N  
(nr fabr.: 2296) – 1 szt., rejestrator rozmów telefonicznych COMPREC CCT-2 – 1 szt., projektor ksenonowy PK-4050-
01 - 2 szt. (niekompletne, w częściach)  

1 400    

25  Spawarka wirująca typ EW-23U 47-1970 1 114513 1979 600    
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26  Zestaw ślusarsko-kowalski NR XI-14 - pakiet 7 kpl. (niekompletne)  5 000    
27  Zestaw stolarsko-ciesielski nr XI-12 - pakiet 4 kpl. (niekompletne) 500    
28  Zestaw stolarsko-ciesielski nr XI-12 - pakiet 2 kpl. (niekompletne) 400    
29  Zestaw stolarsko-ciesielski nr XI-12 - pakiet 2 kpl. (niekompletne)  400    
30  Zestaw hydraulika nr XI-15 - pakiet 3 kpl. (niekompletne)  750    
31  Zestaw stolarsko-ciesielski nr XI-12 - pakiet 4 kpl. (niekompletne) 600    
32  Zespół sprężarkowy EK2-150 (egzemplarz szkoleniowy) 1 TO178014 1975 900    

33  Dresy wojskowe (różne rozmiary) - pakiet  zawierający 2 poz. asort., w tym: spodnie dresów bez rozmiarów - 87 szt., 
bluzy dresów bez rozmiarów - 75 szt.  900    

34  Dresy wojskowe - pakiet zawierający 4 poz. asort, w tym: dres rozm. 124/175 - 8 kpl., dres rozm. 110/190 - 26 kpl., dres 
rozm. 98/190 - 56 kpl., dres rozm. 86/170 - 10 kpl.  1 100    

35  Dresy wojskowe - pakiet zawierający 3 poz. asort, w tym: dres rozm. 110/180 - 141 kpl., dres rozm. 104/175 - 40 kpl., 
dres rozm. 86/180 - 10 kpl.  2 000    

36  Dresy wojskowe - pakiet zawierający 4 poz. asort, w tym: dres rozm. 116/195 - 1 kpl., dres rozm. 104/195 - 11 kpl., dres 
rozm. 104/185 - 176 kpl., dres rozm. 92/165 - 20 kpl.  2 100    

37  Dresy wojskowe - pakiet zawierający 4 poz. asort, w tym: dres rozm.  116/185 - 40 kpl., dres rozm. 116/175 - 59 kpl., 
dres rozm. 110/170 - 95 kpl., dres rozm. 92/185 - 33 kpl.  2 300    

38  Dresy wojskowe - pakiet zawierający 3 poz. asort, w tym: dres rozm. 104/165 - 22 kpl., dres rozm. 98/180 - 12 kpl., dres 
rozm. 98/170 - 34 kpl.  750    

39  Trzewiki stary wzór rozm. 26 - pakiet 153 pary  10 000    

40  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  6 200    

41  Trzewiki stary wzór - pakiet zawierający 2 poz. asort., w tym: trzewiki rozm. 31,5 - 42 pary, trzewiki rozm. 30,5  - 31 
par  4 800    

42  Polowa stacja zasilania 84ZPP-78H12/R (200 kW, 400/230V, 50 Hz, 
 do demontażu) 1 11380 1984 13 000    

43  Pług do odśnieżania 2000x600 mm 1 nieczytelny 1981 350    

44  
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    

45  Zespół spalinowo-elektryczny PAD-8-3/400/01/R na ramie (8 kW, 3x400 V,50 Hz) 1 32487 1981 1 600    
46  Zespół spalinowo-elektryczny PAB-4-3/400/01 na ramie (4 kW, 230 V, 50 Hz) 1 2854 1976 500    
47  Zespół spalinowo-elektryczny PAB-4-3/400/01 na ramie (4 kW, 230 V, 50 Hz) 1 9149 1984 500    
48  Zespół spalinowo-elektryczny PAB-4-3/400/R na ramie (4 kW, 230 V, 50 Hz) 1 2920 1977 500    
49  Zespół spalinowo-elektryczny PAB-4-3/400/R na ramie (4 kW, 230 V, 50 Hz) 1 769 1974 500    
50  Zespół spalinowo-elektryczny PAB-4-3/400/R na ramie (4 kW, 230 V, 50 Hz) 1 783 1974 500    
51  Zespół spalinowo-elektryczny PAB-4-3/400/R na ramie (4 kW, 230 V, 50 Hz) 1 799 1974 500    

52  Elektrownia oświetleniowa EO-1 z zespołem spalinowo-elektrycznym 
PAB-2-1-230-R (2 kW, 230 V, 50 Hz) (z częściowym wyposażeniem) 1 7000 1985 400    

53  Elektrownia oświetleniowa EO-1 z zespołem spalinowo-elektrycznym 
PAB-2-1-230-R (2 kW, 230 V, 50 Hz, częściowym wyposażeniem) 1 32920 1969 400    

54  Elektrownia oświetleniowa EO-1 z zespołem spalinowo-elektrycznym 
PAB-2-1-230-R (2 kW, 230 V, 50 Hz, częściowym wyposażeniem) 1 S6247 

(5531) 1982 400    

55  Zespół spalinowo-elektryczny PAB-2-1/230/01/R na ramie (2 kW, 230 V, 50 Hz)  1 7772 1988 300    
56  Zespół spalinowo-elektryczny PAB-2-1/230/01/R na ramie (2 kW, 230 V, 50 Hz) 1 7773 1988 300    
57  Zespół spalinowo-elektryczny PAB-2-1/230/R na ramie (2 kW, 230 V, 50 Hz) 1 6926 1986 300    
58  Zespół spalinowo-elektryczny PAB-2-1/230/R na ramie (2 kW, 230 V, 50 Hz) 1 7504  1987 300    
59  Zestaw znaków i wskaźników drogowych typu A  200    
60  Zestaw ślusarsko-kowalski  NR XI-14 - pakiet 3 kpl. (niekompletne)  2 000    
61  Zestaw ślusarsko-kowalski  NR XI-14 - pakiet 2 kpl. (niekompletne)  1 400    
62  Zestaw stolarsko-ciesielski nr XI-12 - pakiet 5 kpl. (niekompletne)  1 200    
63  Zestaw stolarsko-ciesielski nr XI-12 - pakiet 4 kpl. (niekompletne)  1 000    
64  Zestaw hydraulika nr XI-15 - pakiet 2 kpl. (niekompletne)  500    
65  Zestaw hydraulika nr XI-15 - pakiet 4 kpl. (niekompletne)  1 000    
66  Zestaw hydraulika nr XI-15 - pakiet 4 kpl. (niekompletne)  1 000    
67  Zestaw hydraulika NR XI-15 - pakiet 5 kpl. (niekompletny)  1 250    
68  Zestaw hydraulika NR XI-15 - pakiet 5 kpl. (niekompletne)  1 200    
69  Zestaw stolarsko-ciesielski NR XI-12 - pakiet 6 kpl. (niekompletne)  1 500    
70  Zestaw stolarsko-ciesielski nr XI-12 - pakiet 4 kpl. (niekompletne)  1 000    
71  Zestaw hydraulika NR XI-15 (niekompletny)  250    

72  
Sprzęt sportowy - pakiet zawierający 3 poz. sort, w tym: bieżnia INSPORTLINE SEG7720 - 1 szt., rower treningowy 
INSPORTLINE SEG-1698 - 1 szt. urządzenie treningowe "WIOŚLARZ" - 2 szt., 
odkurzacz basenowy DOLPHIN PRO - 1 szt.  

1 200    

73  Drewno z wycinki -liściaste/iglaste - pakiet 200 m3  10 000    
74  Torba na wyposażenie - pakiet 300 szt. 1 600    
75  Torba na wyposażenie - pakiet 300 szt.  1 600    
76  Torba na wyposażenie - pakiet 200 szt. 1 100    



 3 

77  Torba na wyposażenie - pakiet 200 szt. 1 100    
78  Torba na wyposażenie - pakiet 500 szt.  2 600    
79  Torba na wyposażenie - pakiet 500 szt.  2 600    
80  Torba na wyposażenie - pakiet 500 szt.  2 600    
81  Torba na wyposażenie - pakiet 500 szt.  2 600    
82  Torba na wyposażenie - pakiet 500 szt.  2 600    
83  Torba na wyposażenie - pakiet 300 szt.  1 600    
84  Szelki do oporządzenia - pakiet 300 szt.   350    
85  Szelki do oporządzenia - pakiet 200 szt.   250    
86  Szelki do oporządzenia - pakiet 200 szt.   250    
87  Szelki do oporządzenia - pakiet 300 szt.  350    
88  Szelki do oporządzenia - pakiet 300 szt.  350    
89  Worek na odzież 850x600 632/MON - pakiet 2199 szt. (różne rozmiary)  2 000    
90  Drewno z wycinki - liściasto/iglaste - 4 m3 (wiatrołomy)  50    

91  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.  500    

92  Części do samochodu KRAZ - pakiet zawierający 8 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: amortyzator 
przedni, krzyżaki wału napędowego, zamki drzwi  itp.  500    

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

94  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    

95  Samochód małej ładowności FIAT DUCATO 10 2,0 JTD 1 ZFA2440000
7332856 2003 3 500    

96  Samochód ogólnego przeznaczenia małej ładowności LUBLIN II 3322 2,4 1 SUL332212
W0035576 1998 2 500    

97  Samochód ogólnego przeznaczenia małej ładowności LUBLIN II 3322 2,4 1 SUL332212
W0035962 1998 2 500    

98  Samochód ogólnego przeznaczenia małej ładowności LUBLIN II 3322 2,4 1 SUL332212
X0036422 1999 2 500    

99  Samochód ogólnego przeznaczenia małej ładowności LUBLIN -3352 1 SUL335222
Y0069738 2000 2 500    

100  Samochód ogólnego przeznaczenia małej ładowności LUBLIN II 3322 2,4 1 SUL332212
W0035577 1998 2 300    

101  Samochód ogólnego przeznaczenia małej ładowności LUBLIN 3324 1 SUL332422
X0039448 1999 2 300    

102  Samochód ogólnego przeznaczenia małej ładowności LUBLIN 3324 1 SUL332422
X0039401 1999 2 300    

103  Wózek unoszący widłowy MAR-2000 L1150 - pakiet 3 szt. 1 nieczytelne 1996 800    
104  Wózek transportowy 4-kołowy 1 b/n  b/d  350    

105  Agregat proszkowy AP 25 Z/ABC - pakiet 4 szt. 1 2472, 2716, 
2744, 2805 1980 300    

106  Agregat proszkowy AP 25 Z/ABC - pakiet 4 szt. 1 2891, 2902, 
2904, 3065 1980 300    

107  Agregat proszkowy AP 25 Z/ABC - pakiet 5 szt. 1 
0806936, 
3/01, 165, 
190, 420 

1980 400    

108  

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.  

2 000    

 
1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.09.2021 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 9-10.09.2021 r. w godz. 9:00 
- 13:30 oraz w dniu przetargu w godz. 8:30 - 10:30 w następujących miejscach:  

poz. 1÷3 w 1 RBlog Skład Gdynia • poz. 4÷5 w JW 1300 Pruszcz Gdański • poz. 6÷10 w JW 1128 Malbork  
• poz. 11÷12 w GZ Darłowo • poz. 13 w SOI Gdynia Grabówek • poz. 14÷25 w 18 WOG Wejherowo • poz. 26 w GZ Gdynia Babie 
Doły • poz. 27÷41 w 6 WOG Ustka • poz. 42÷43 w GZ Słupsk • poz. 44÷66 w GZ Czarne • poz. 67÷71 w Hel-Bór 
• poz. 72÷89w KPW Gdynia • poz. 90 w SOI Gdynia Witomino • poz. 91÷104 w ZW Dębogórze k/Gdyni 
• poz. 105÷107 w RZI Gdynia • poz. 108 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. 
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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÷108 w terminie do dnia 05.11.2021 r.  
4. Szczegółowy wykaz mienia oferowanego w poz. 2, 6, 7, 12, 91÷94, 108 do wglądu na stronie internetowej – www.amw.com.pl, 

u organizatora przetargu i w miejscu jego składowania. Opis wyposażenia sprzętu oferowanego w poz. 44, 52÷54 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. 

9. Ofertę należy złożyć (przesłać/doręczyć) w kancelarii Oddziału AMW w Gdyni, ul. M. Curie-Skłodowskiej 19, pok. nr 20 w 
terminie do dnia 16.09.2021 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 8/OG-DG/2021 – nie otwierać przed 16.09.2021 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 01.09.2021 r. do dnia 15.09.2021 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. 


