
 
 

 
 

 

O G Ł A S Z A  

PRZETARG PUBLICZNY PISEMNY NR 6/OX-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.   

1-2 Kosiarka spalinowa WYZ 22H-BS60-B 2 

2011030000
51 

2011 800,00 

2011030000
67 

2011 800,00 

3 Termowentylator BX15AE VEAB 15KW/400 1 bd bd 300,00 

4 Diagnoskop samochodowy GS 3105B na wózkach 1 932333 1993 500,00 

5 
Drukarki i urządzenia wielofunkcyjne - pakiet zawierający 20 poz. asort. (wg 
oddzielnego wykazu) 

300,00 

6 Zestaw narzędzi ratowniczych LUKAS 1 bd bd 5 000,00 

7 

Sprzęt infrastruktury wojskowej - pakiet zawierający 112 poz. asort. (wg oddzielnego 
wykazu), w tym m.in.: pompa zanurzeniowa, opryskiwacz ręczny, węże pneumatyczne 
ciśnieniowe, zamki i zawiasy meblowe i okienne, czujki dymu, znaki ewakuacyjne, 
kierunkowe i ppoż., gwoździe, nity, listwy PCV przypodłogowe, rury i kolana PP itp. 

2 500,00 

8 

Sprzęt medyczny - pakiet zawierający 27 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym 
m.in.: aparaty do sztucznego oddychania, lampa bakteriobójcza ściennosufitowa LB-
301, aparat EKG SIMLICARD E-10, pasy noszowe, diatermia Lancetron G T400P, 
nosze siatkowe składane, ogrzewacz płynów infuzyjnych IM-MEDICO itp. 

900,00 

9 Aparat do poboru próbek wody SIGMA 900 1  bd 1998 500,00 

10 Sterylizator SP-65G 1 2103 1992 500,00 

11-12 
Trzewiki z gwoździami ochronnymi - pakiet w ilości 50 
par 

2 bd bd 2 500,00 

13 Buty gumowe męskie - pakiet zawierający 2 poz. asort. w ilości 185 par 1 000,00 

14 
Spody gumowe - pakiet zawierający 7 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu) w ilości 69 
par. 

100,00 

15 Szelki do oporządzenia - pakiet w ilości 1 748 szt. 800,00 
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16-19 Kurtka pol. wz. 93 z podpinką - pakiet w ilości 300 kpl. 4 bd bd 5 100,00 

20-25 Kurtka pol. wz. 93 z podpinką - pakiet w ilości 600 kpl. 6 bd bd 8 550,00 

26-27 Dres - pakiet w ilości 200 kpl. 2 bd bd 1 600,00 

28-33 Dres - pakiet w ilości 300 kpl. 6 bd bd 2 100,00 

34 
Artykuły mundurowe - pakiet zawierający 6 poz. asort., w tym: bluza olimpijka oficera 
wojsk lądowych - 105 szt., bluza od munduru pracownika ochrony - 100 szt., bluza 
polowa wz. 93 - 200 szt., igła ręczna - 1 195 szt. i nici kolor khaki po 25 m - 6 948 szt. 

5 000,00 

35 
Artykuły mundurowe - pakiet zawierający 14 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w 
tym: dresy, podpinki po kurtkę polową, koszulobluzy, koszule koloru stalowego, kurtki 
polowe bez podpinki, pochewki, rękawiczki żołnierskie koloru czarnego 

4 000,00 

36 
Artykuły mundurowe - pakiet zawierający 7 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w 
tym: mundury polowe letnie Pantera, płaszcze letnie oficera wojsk lotniczych, mundury 
wyjściowe oficera wojsk lotniczych i pochewki różne 

6 300,00 

37-40 
Zestaw przyborów do konserwacji obuwia bez pasty - 
pakiet w ilości 100 kpl. 

4 bd bd 500,00 

41-42 Manierka - pakiet w ilości 100 szt. 2 bd bd 400,00 

43-44 
Omasztowanie do peleryny namiotu - pakiet w ilości 
500 kpl. 

2 bd bd 1 050,00 

45 Maszyna do szycia drutem INTROMA ZD2A 1 230 2001 1 800,00 

46 Róg waltornia F/B CONN 6D 1 448813 1994 2 200,00 

47 Saksofon altowy  1 8181 1998 800,00 

48 Saksofon tenorowy  1 9238 1997 1 200,00 

49 Organy elektroniczne 1-klawiaturowe ELTRA B11 1 013556 1992 150,00 

50 Organy elektronowe 1-klawiaturowe CASIO CTK650 1 bd bd 150,00 

51 
Urządzenie nagłaśniające LDM SMX12 z 2 głośnikami 
HQ POWER VDSG15 

1 132 2002 1 500,00 

52 
Mikser elektroakustyczny SOUNDCRAFT SPIRIT 
POLIO 4 

1 5022000578 1995 250,00 

53 Mikser elektroakustyczny NOVANEX PX1642 1  bd  bd 250,00 



 3 

54 
Wzmacniacze elektroakustyczne - pakiet zawierający 
2 poz. asort., w tym: International Preced 600LX - 1 
szt. i Elektronika WM5120 - 1 szt. 

1 
714-935277-

61;  
17631 

1997 400,00 

55 
Zestaw głośnikowy DEXON BC1500A w ilości 2 kpl. - 
pakiet zawierający 2 poz. asort. 

1 
0725020093 
0725020095 

2009 2 200,00 

56 
Aparaty telefoniczne - pakiet zawierający 92 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), tym 
m.in.: PANASONIC, PHILIPS, ELEKTRON, LOTOS itp. 

300,00 

57 
Telefaksy - pakiet zawierający 77 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: 
OKI, PANASONIC, CANON itp. 

200,00 

58 Stacja teletransmisyjna 34MBIT/S i 8MBIT/S - pakiet zawierający 2 poz. asort. 250,00 

59 Zasilacz awaryjny UPS 1000 AP 1 12982785 1999 800,00 

60 Przełącznica liniowa PL 1 bd bd 150,00 

61 Centrala telefoniczna MICRONET ALFA 1 0484 1999 200,00 

62 Centrala telefoniczna SAMSUNG SKP-308H 1 1520226 1996 250,00 

63 Silnik zaburtowy elektryczny RHINO VX54 1 59384 2011 800,00 

64 Lokomotywa spalinowa N-T LS-150 1 369 1961 22 000,00 

65 
Sprzęt służby uzbrojenia (skrzynie drewniane) - pakiet zawierający 8 poz. asort. (wg 
oddzielnego wykazu) 

15 000,00 

66 
Sprzęt służby uzbrojenia - pakiet zawierający 5 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), 
w tym: puszki blaszane i metalowe oraz futerały metalowe 

5 600,00 

67 
Sprzęt służby uzbrojenia (skrzynie drewniane) - pakiet zawierający 7 poz. asort. (wg 
oddzielnego wykazu) 

4 000,00 

68 
Części zamienne do motopompy M-800 - pakiet zawierający 3 poz. asort., w tym: 
zestawy remontowe - 4 kpl. i klucz do łączników - 4 szt. 

600,00 

69 
Części zamienne do motopompy M-800 - pakiet zawierający 2 poz. asort., w tym: 
zestawy remontowe - 3 kpl. i klucz do łączników - 3 szt. 

400,00 

70 
Sprzęt kwaterunkowy - pakiet zawierający 2 poz. asort., w tym: kasa pancerna 
685x680x1500 mm WP1-11 - 2 szt. i szafa na akta metalowa  1-drzwiowa 
1500x700x500 mm - 11 szt. 

500,00 

71 
Sprzęt łączności - pakiet zawierający 3 poz. asort., w tym: bęben do kabli PKL-2 WZŁ-
B-4745-009 - 12 szt., zwijak do kabla PKL-2 - 12 szt. i kabel PKL 1x2 - 7 876,00 m 

800,00 

72 
Zespół spalinowo-elektryczny 56 ZPPD/R/S (100 kW, 
380 V, 50 Hz) 

1 492161 1986 8 000,00 



 4 

73 
Części zamienne do STAR-660 - pakiet zawierający 39 poz. asort. (wg oddzielnego 
wykazu), w tym m.in.: pierścienie, pióra, podkładki, pokrywy itp. 

3 200,00 

74 
Części zamienne do STAR-660 - pakiet zawierający 24 poz. asort. (wg oddzielnego 
wykazu), w tym m.in.: prądnice, przekładnie, przewody itp. 

10 600,00 

75 
Części zamienne do STAR-660 - pakiet zawierający 30 poz. asort. (wg oddzielnego 
wykazu), w tym m.in.: regulatory prądnicy, resory, rozdzielacze zapłonu, rozpylacze 
zapłonu, skrzynia rozdzielcza itp. 

11 800,00 

76 

Części zamienne do pojazdów ciężarowych, spycharek ciężkich, autobusów - pakiet 
zawierający 213 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu),w tym m.in.: amortyzatory, 
łożyska, manometry, nakrętki, okładziny, pierścienie, podkładki, półpanewki, prądnice, 
przewody, śruby, tłumiki itp. 

23 200,00 

77 
Części zamienne do pojazdów STAR - pakiet zawierający 40 poz. asort. (wg 
oddzielnego wykazu), w tym m.in.: koła zębate, most, tłoki, tłumiki, tuleje, wały 
napędowe itp. 

17 300,00 

78 
Przyczepa transportowa średniej ładowności D-55 
wywrotka o ładowności 6 t 

1 6220 1981 8 000,00 

79 Mikrobus LUBLIN 3314 2,4 4TC90 1 
SUL331412
Y0041774 

2000 2 800,00 

80 

Sprzęt instalacyjno-budowlany- pakiet zawierający 7 poz. asort., w tym: gniazdo RTV 
przelotowe GAP-10-BK-DK - 4 szt., kolano WC PP 90 110 - 15 szt., korek T9 1" 
ocynkowany - 5 szt., lejek gumowy górnopłuka gładki 65/32 - 6 szt., rura szara K PCV 
50X315 - 20 szt., uszczelka gumowa 1/2" - 50 szt. i zawór spustowy A21 MEPA 
590705 - 2 szt. 

100,00 

81 
Sprzęt medyczny - pakiet w ilości 2 poz. asort., w tym: łóżko szpitalne X-40 2000x900 
mm WP 6-42 z materacem - 10 szt. i szafka przyłóżkowa szpitalna metalowa - 2 szt. 

2 000,00 

82 
Zespół spalinowo-elektryczny 6,5 KVA ZPP-6000 
BTHRO (6,5 kW, 400/230 V, 50 Hz) 

1 423/03 2003 1 200,00 

83 Świetlówka liniowa T4 20W 4000K KANLUKS - pakiet w ilości 307 szt. 1 000,00 

84 Kosiarka elektryczna EB 40U 1 N-159-650 2002 100,00  

85 Kosiarka spalinowa STIGA 5545 COMBI 1 
090020252/

2008 
2008 150,00 

86 
Opony do samochodów ciężarowych, dostawczych i osobowych, ciągników, przyczep 
oraz wózków widłowych - pakiet zawierający 28 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu) 

 14 000,00 

87 
Sprzęt łączności - pakiet zawierający 8 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym: 
bębny do kabli PKL-2 i UBK-1, kable PKA, PKD, PKL i TTWK oraz tyczki z rososzką 

15 000,00 

 
 
 

Nr poz. 
przet. 

Nazwa odpadu 
Ilość 

(kg/pak) 

Cena jednostkowa 
wywoławcza netto 
(zł/kg)/ zł/pakiet) 

88 Złom żelaza i stali (kod odpadu 17 04 05) 21 655,00 1,00 

89 
Odpadowe kable inne niż wymienione w  17 04 10 (kod 
odpadu 17 04 11) 

1 000,00 8,00 
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90 
Przepracowane inne oleje silnikowe, przekładniowe, 
smarowe (kod odpadu 13 02 08*) 

2 340,00 0,45 

91 
Zużyte opony (nienadające się do bieżnikowania lub 
dalszego użytkowania) (kod odpadu 16 01 03) 

2 251,00 
 

0,50 

92 
Odpadowy papier i tektura  (wybrakowane mapy) - pakiet o 
masie 13 600,00 kg (kod odpadu 19 12 01) 

1,00 10,00 

 

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.07.2021 r. o godz. 11:30 w OR AMW we Wrocławiu, 

ul. Zwycięska 39. 

2. Mienie wystawione do przetargu dostępne jest do obejrzenia w dniach 09.07 i 12.07.2021 r., w 

godz. 9:00 – 13:00 w następujących miejscach: 

• poz. 1÷63 magazyn OR AMW • poz. 64÷66 4 RBLog Skład Jastrzębie • poz. 67 4 RBLog Skład 

Duninów • poz. 68÷69 4 RBLog Skład Milicz • poz. 70 2 WOG SOI Brzeg • poz. 71 2 WOG GZ 

Kłodzko • poz. 72 2 WOG SOI Kłodzko • poz. 73÷80, 82÷87 2 WOG Wrocław • poz. 81 2 WOG 

SOI Oleśnica • poz. 88 2 WOG SOI Kłodzko • poz. 89 JW 2286 Ople • poz. 90÷91 10 Blog Opole 

• poz. 92 4 RBLog Skład Milicz.  

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 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 pozycji 1-87 w terminie do dnia 20.08.2021 r., 

dla pozycji 88-92 termin odbioru ustala się do dnia 31.08.2021 r. 

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

przetargowej. 

5. Szczegółowy wykaz mienia oferowanego w poz. 5, 7, 8, 14, 35, 36, 56, 57, 65÷67, 73÷77, 86, 87  

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 Oddział Wrocław przy ul. Malarskiej 26, nr konta: 91 1130 1033 0000 0060 0720 0026, 

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/
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• 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. 88÷92 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.  

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 kancelarii Oddziału we Wrocławiu ul. Sztabowa 32, 

w terminie do dnia 13.07.2021 r. do godz. 14:00.  

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 6/OX-DG/2021 – nie otwierać przed 14.07.2021 r. do godziny 11:30”. 

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 OR AMW we Wrocławiu od dnia 30.06.2021 r. do dnia 13.07.2021 r., w godz. 

9:00-13:00 pok. nr 4 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 nie ujęte 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. 

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

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 2021 r. poz. 685, 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 we Wrocławiu 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: wroclaw@amw.com.pl, faks 71 710 72 01 oraz tel. 71 710 72 

66, 71 710 72 55, od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 14:00. 

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

