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RGDyrektor Oddziału Regionalnego w Krakowie

O G Ł A S Z A
PRZETARG USTNY PUBLICZNY NA SPRZEDAŻ NIŻEJ WYMIENIONEGO SPRZĘTU (ARTYKUŁÓW/ODPADÓW)

Nr  
poz.  

przet.

Nazwa sprzętu - marka/typ  
(artykułu/odpadu)

Ilość  
poz.  

przet.
Nr fabryczny Rok  

prod.

Cena wywoławcza  
netto (zł)  

za poz. przet.

1 Samochód ciężarowo-osobowy wysokiej mobilności MERCEDES 290GD (przebieg: 375 631 km; stan techniczny: liczne ślady korozji na blacharce - m.in. prawy tylni błotnik; 
brak kierunkowskazu lewego, tylnego, korozja wokół) 1 WDB46133817102281 1995 25 000

2 Samochód ciężarowo-osobowy wysokiej mobilności TARPAN 4012 (przebieg 86 426 km) 1 52800863 1995 3 500

3 Drewno opałowe liściasto-iglaste - 50 m3 1 500

4 Sprzęt kwaterunkowy - zawierający 51 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: szafy na odzież metalowe, szafy stalowe na akta, regały magazynowe, krzesła biurowe itp. 8 000

5 Urządzenie do demontażu opon UPO-16 1 9000723 1990 300

6 Stół probierczy ETB-1 1 523 1980 600

7 Prasa hydrauliczna W25 1 bn bd 700

8 Drewno opałowe mieszane (głównie sosna, brzoza) - 26,93 m3 800

9 Sprzęt kwaterunkowy - zawierający 6 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym: szafy na akta metalowe (różne wymiary) 300

10 Silnik wysokoprężny S-359-32-230 do samochodu STAR 266 1 67571 1990 400

11 Silnik wysokoprężny S-359 359-58-220 do samochodu STAR 266 1 32108 1984 400

12 Silnik wysokoprężny S-359M 359-29-230 do samochodu STAR 266 1 10893 1984 400

13 Łódź jednoosobowa ŁJ 1 510508 2008 300

14 Łódź jednoosobowa ŁJ 1 513308 bd 300

15 Samochód ogólnego przeznaczenia małej ładowności LUBLIN 3324 1 SUL332412Y0041681 2000 1 500

16 Samochód ogólnego przeznaczenia małej ładowności LUBLIN 3324 1 SUL332412Y0041713 2000 1 500

17 Warsztat ruchomy elektromechaniczny RWEM na samochodzie STAR 660/P1 (bez wyposażenia) 1 23007 1970 9 000

18 Sprzęt kwaterunkowy - zawierający 3 poz. asort., w tym: szafa na akta metalowa 2-drzwiowa 1800 x 970 x 450 mm – 6 szt., skrzynia na akta metalowa 510 x 350 x 200 mm – 5 szt.,  
szafa na odzież metalowa WP2-34 – 6 szt. 350

19 Motopompa pożarnicza M 8/8-PO7 1 47910 1997 700

20 Przyczepa pożarnicza (1-os. o ład. 1 t) 1 17843 1978 600

21

Odpady różne – pakiet o masie 4 499,95 kg zawierający: opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (pojemniki plastikowe po olejach) – 2 413,60 kg  
(kod odpadu 15 01 10*); odpady zawierające ropę naftową (przeklasyfikowany unikat, tj. dodatek dodawany do benzyn samochodowych) – 146,60 kg (kod odpadu 16 07 08*); przepracowane inne oleje hydrauliczne  
– 651,00 kg (kod odpadu 13 01 13*); przepracowane inne oleje silnikowe – 619,80 kg (kod odpadu 13 02 08*); przepracowane płyny zapobiegające zamarzaniu – 19,95 kg (kod odpadu 16 01 15); przepracowane 
płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające substancje niebezpieczne – 649,00 kg (kod odpadu 16 01 14*)

600

22 Inne niewymienione odpady (w tym: metalowy szkielet autobusu) o masie 7 427,00 kg (kod odpadu 16 01 99) 400

23 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (duże wentylatory wyciągowe, zmywarka, krajalnica żywności) o masie 569,48 kg (kod odpadu 16 02 14) 200

24 Złom różny – pakiet o masie 1 143,10 kg zawierający: złom mieszanin metali (pompy) – 1 100,00 kg (kod odpadu 17 04 07); złom aluminiowy (zużyte złączki, zawory) – 42,60 kg (kod odpadu 17 04 02); złom miedzi, 
brązu, mosiądzu (złączki) – 0,50 kg (kod odpadu 17 04 01) 1 500

25 Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz jego elementy - pakiet o masie 1 151,80 kg zawierający: zużyte urządzenia zawierające freony (chłodziarki) – 1 132,00 kg (kod odpadu 16 02 11*); elementy usunięte 
z zużytych urządzeń – 19,80 kg (kod odpady 16 02 16) 150

26
Złom różny – pakiet o masie 9 437,61 kg zawierający: złom miedzi, brązu, mosiądzu (odpad z obróbek blacharskich, rury instalacyjne z demontażu) – 98,51 kg (kod odpadu 17 04 01); złom żelaza i stali  
(blacha stalowa z rozbiórki, zużyte grzejniki, rury, kształtki, podstawy metalowe z wybrakowanego sprzętu kwaterunkowego, suszarki pokojowe, garnki) – 8 981,30 kg (kod odpadu 17 04 05); złom aluminiowy  
(elementy po demontażu i wybrakowaniu) – 357,80 kg (kod odpadu 17 04 02) 

6 000

27 Przepracowane produkty MPS – pakiet o masie 24 371,00 kg zawierający: płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające substancje niebezpieczne – 4 431,00 kg (kod odpadu 16 01 14*); przepracowane inne oleje 
silnikowe – 19 940,00 kg (kod odpadu 13 02 08*) 8 000

28 Zużyte baterie i akumulatory – pakiet o masie 1 035,60 kg zawierający: zużyte inne baterie i akumulatory (akumulatorki KRH, baterie alkaiczne różnego rodzaju) - 42,60 kg (kod odpadu 16 06 05); zużyte baterie  
i akumulatory ołowiowe - 993,00 kg (kod odpadu 16 06 01*) 2 500

29 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (wybrakowane telefony, ups, komputery, drukarki) o masie 2 309,40 kg (kod odpadu 16 02 14) 850

30 Złom różny – pakiet o masie 24 198,20 kg zawierający: złom metali żelaznych (rurki, elementy demontażu samochodowego) – 427,00 kg (kod odpadu 16 01 17); złom żelaza i stali (rurki metalowe, blacha,  
elementy demontażu budowlanego) – 23 771,20 kg (kod odpadu 17 04 05) 12 000

31 Zużyte baterie i akumulatory ołowiowe o masie 1 000,00 kg (kod odpadu 16 06 01*) 2 500

32 Zużyte opony (z pojazdów osobowych i ciężarowych, nienadające się do dalszego użytkowania i bieżnikowania) o masie 1 500,00 kg (kod odpadu 16 01 03) 300

1.  Przetarg odbędzie się w dniu 22.10.2019 r. o godz. 12:00 w siedzibie OR AMW w Krakowie, 
ul. Montelupich 3 (wjazd od ul. Kamiennej). 

2.  Mienie wystawione na przetarg dostępne jest do obejrzenia w dniach 15-17.10.2019 r. w godz.  
10:00-13:00 w następujących miejscach: 

 •  poz. 1, 2 JW 4101 Lubliniec, ul. Sobieskiego 35, p. Ciszewski, tel. 261 101 361/358;
 •  poz. 3 SOI Lubliniec, ul. Sobieskiego 35, p. Markiewicz, tel. 261 101 308;
 •  poz. 4 – wg oddzielnego wykazu;
 •  poz. 5÷7 33 WOG Kielce, ul. Wojska Polskiego 300, p. Gołembiowski, tel. 261 174 428;
 •  poz. 8, 9 SOI Kielce, ul. Wojska Polskiego 300, p. Goliński, tel. 665 528 425; 
 •  poz. 10÷12 OR AMW Gliwice, ul. Portowa 16, p. Kos, tel. 665 997 795;
 •  poz. 13, 14 4 WOG Tarnowskie Góry Lasowice (wjazd od ul. Obwodnica), p. Kuś, tel. 261 111 493;
 •  poz. 15÷17 4 WOG Tarnowskie Góry Lasowice (wjazd od ul. Obwodnica), p. Rogalski, tel. 261 147 369;
 •  poz. 18 WOSzK Zakopane, Kościelisko, ul. Strzelców Podhalańskich 4, p. Oleś, tel. 698 485 295; 
 •  poz. 19, 20 SOI Kraków, ul. Ułanów 43, p. Hull, tel. 261 135 596;
 •  poz. 21 – wg oddzielnego wykazu;
 •  poz. 22 SOI Kielce, ul. Wojska Polskiego 300, p. Karkocha, tel. 261 174 395;
 •  poz. 23, 24 – wg oddzielnego wykazu;
 •  poz. 25, 26 WOSzK Zakopane, ul. Strzelców Podhalańskich 4, Kościelisko, p. Oleś, tel. 698 485 295; 
 •  poz. 27 – GZ Nowy Glinnik, służba mps, tel. 261 167 420;
 •  poz. 28÷30 – wg oddzielnego wykazu;
 •  poz. 31, 32 JW 4724 Kraków, ul. Tyniecka 45, p. Tomaszek, tel. 603 333 895. 
3.  Nabywca zobowiązany jest do odebrania mienia z pozycji 1-32 w terminie do dnia 06.12.2019 r.
4.  Szczegółowy wykaz mienia oferowanego w poz. 4, 9, 21, 23÷24, 28÷30 do wglądu na stronie interne-

towej – www.amw.com.pl, w zakładce: „Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Sprzęt wojskowy – Przetargi”, 
u organizatora przetargu i w miejscu jego składowania.

5.  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej 
wybranych pozycji przetargowych (artykułu/odpadu) i zarejestrowanie się na liście uczestników przetargu 
przed jego rozpoczęciem (od godziny 10:00 do 11:45). Wadium należy wpłacać wyłącznie 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 oraz numery wybranych 
pozycji przetargowych. 

6.  Osoby wpłacające wadium na ww. konto zobowiązane są do złożenia, w trakcie rejestracji, pisemnego 
oświadczenia o numerze konta, na które ma być wadium zwrócone. 

7.  Licytanci, którzy wpłacili wadium, zostaną dopuszczeni do udziału w przetargu pod warunkiem jego 
zaksięgowania na koncie bankowym sprzedawcy – AMW, najpóźniej w przeddzień terminu przetargu. 
Potwierdzenie dokonania przelewu należy okazać organizatorowi przetargu.

8.  Wadium przepada na rzecz organizatora przetargu, jeżeli:
 •  żaden z licytantów nie zaoferuje ceny równej co najmniej cenie wywoławczej przedmiotu przetargu,
 •  licytant nie uiści ceny nabycia w terminie 7 dni od dnia udzielenia mu przybicia,
 •  licytant uchyla się od zawarcia pisemnej umowy sprzedaży.
9.  Wadium złożone przez licytantów, których ceny nie zostały przyjęte, zostanie zwrócone nie później niż 

w ciągu pięciu dni roboczych od daty zakończenia przetargu. Wadium złożone przez nabywcę ulega 
zarachowaniu na poczet ceny nabycia. 

10.  Do przetargu na poz. 21÷32 mogą przystąpić podmioty gospodarcze, które posiadają:
 •  zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie odbioru i obrotu odpadów stanowiących przed-

miot przetargu;
 •  zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie (odzysk albo unieszkodliwianie) odpadów stanowiących 

przedmiot w/w pozycji przetargowych;
 •  zaświadczenie o wpisie do rejestru BDO opatrzone numerem rejestrowym, w zakresie transportu 

odpadów stanowiących przedmiot w/w pozycji przetargowych;
 •  w przypadku poz. 23, 25 i 29 - zaświadczenie o wpisie do rejestru BDO opatrzone numerem re-

jestrowym, w zakresie zbierania, przetwarzania albo recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego;

 •  podpisane oświadczenie licytanta, że jest lub nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny  
– wg wzoru dostępnego na stronie internetowej - www.amw.com.pl, dział „Uzbrojenie i sprzęt 
wojskowy – Sprzęt wojskowy – Przetargi” lub u organizatora przetargu - dotyczy poz. 22÷26,  
28÷32.

  Wymienione dokumenty należy przedłożyć organizatorowi przetargu podczas rejestracji.
  Nabywca zobowiązany będzie również do podpisania:
 •  umowy sprzedaży,
 •  „Karty przekazania odpadów” wystawionej przez wytwórcę odpadów (w dniu odbioru).
11.  Urządzenia techniczne podlegające dozorowi technicznemu nie posiadają zezwolenia na ich eksploatację. 

Nabywca zobowiązany jest, przed ich dalszą eksploatacją, do przeprowadzenia badań przez upoważniony 
organ dozoru technicznego, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym 
(Dz. U. 2019 r. poz. 667, z późn. zm.).

12.  Przedstawiciele uczestników przetargu winni okazać komisji przetargowej stosowne pisemne pełnomocnic-
two (upoważnienie) w oryginale lub jego kopię do dokonania określonych czynności w imieniu mocodawcy.

13.  Wzory umowy sprzedaży, pełnomocnictwa, upoważnienia i oświadczeń są do pobrania na stronie inter-
netowej www.amw.com.pl oraz w siedzibie organizatora przetargu. 

14.  Licytanci reprezentujący podmioty gospodarcze powinni posiadać oryginały lub kopie dokumentów 
potwierdzających zarejestrowanie prowadzonej działalności gospodarczej (NIP, Regon, KRS). 

15.  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.

16.  Sprzęt jest niesprawny technicznie i wydawany bez instrukcji obsługi. Odbiór zakupionego 
mienia (załadunek, transport) odbywa się siłami i środkami własnymi nabywcy oraz na jego koszt. 

  Pojazdy będą wydane nabywcy bez akumulatorów, płynów eksploatacyjnych, tablic i dowodów rejestra-
cyjnych. 

  Sprzedający w odniesieniu do przedsiębiorców nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady 
sprzedanych towarów. Zakupiony towar nie podlega reklamacji. Natomiast w odniesieniu do 
konsumentów stosuje się przepisy kodeksu cywilnego dotyczące sprzedaży konsumenckiej. 

17.  Do zakupionego sprzętu (artykułów/odpadów) zostaną zastosowane właściwe przepisy ustawy z dnia 
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.) oraz ustawy 
z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1751).

18.  W przypadku przekroczenia terminu odbioru mienia lub odstąpienia od umowy sprzedaży przez nabywcę, 
sprzedawca nalicza stosowne kary umowne, określone w umowie sprzedaży.

19.  Wymagane przez RODO informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych zostały za-
mieszczone na stronie internetowej www.amw.com.pl w zakładce: „Uzbrojenie i sprzęt wojskowy 
– Sprzęt wojskowy – Polityka prywatności”, dostępne są w siedzibie OR AMW w Krakowie oraz 
zostaną przekazane w momencie pozyskiwania danych osobowych. 

20.  Szczegółowe informacje: e-mail: k.kolek@amw.com.pl, faks 12 211 40 05 oraz tel. 12 211 40 12 lub  
12 211 41 16 od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00. 

Oddział Regionalny w Krakowie
31-155 Kraków • ul. Montelupich 3

Tel.: +48 12 211-40-24 • Fax: +48 12 211-40-05
email: marketing.krakow@amw.com.pl • www.amw.com.pl

OFERTA BEZPRZETARGOWA 
ODDZIAŁ POSIADA W OFERCIE M.IN.:

kurtki, wiatrówki oficerskie lotnicze, berety, mundury polowe, kombinezony pilota, artykuły instalacyjne, elektryczne i hydrauliczne, biurka pod drukarkę, trzewiki desantowca (duże rozmiary), szalokominiarki, rękawiczki żołnierskie, płaszcze wojskowe, hełmy.
Wymienione mienie można nabyć w Krakowie, ul. XX Pijarów 3 w poniedziałki od 12:00-15:00, we wtorki od 12:00 do 17:30, w środy od 9:00 do 15:00 oraz w czwartki od 12:00 do 17:30 i w piątki od 9:00-15:00.

Szczegółowe informacje: na stronie www.amw.com.pl w dziale: 
„Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Sprzęt wojskowy – Sprzedaż bezprzetargowa” 

oraz pod tel. 607 361 292.


