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RGOGŁASZA

PRZETARG PISEMNY PUBLICZNY NA SPRZEDAŻ NIŻEJ WYMIENIONEGO SPRZĘTU (ARTYKUŁÓW/ODPADÓW)

1.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.07.2019 r. o godz. 12:00 w siedzibie OR AMW w Gdyni, ul. M. Curie-Skłodowskiej 19.
2.  Mienie wystawione do przetargu dostępne jest do obejrzenia w dniach 18-19.07.2019 r. w godz. 9:00 - 13:00 oraz w dniu przetargu w godz. 08:30 - 10:00 

w następujących miejscach:
 •  poz. 1÷8 w Punkcie Bazowania Hel, poz. 1,2 p. Racki - tel. 696 910 044, poz. 3÷8 p. Cimek - tel. 261 257 233 lub p. Racki - tel. 696 910 044;
 •  poz. 9÷12 w Rejonowej Bazie Zaopatrzenia Medycznego Gdańsk, ul. Polanki 117, poz. 9, 10 p. Sominka - tel. 721 141 402, poz. 11, 12 pani Sprawka  

- tel. 663 655 010;
 •  poz. 13 w SOI Pogórze, ul. Czernickiego 124, p. Wolanin - tel. 261 267 780;
 •  poz. 14, 15 w ZW Dębogórze, p. Jaroszewicz - tel. 261 267 508;
 •  poz. 16 w GZ Darłowo, ul. Zwycięstwa 2, p. Kobalczyk - tel. 261 237 489;
 •  poz. 17, 18 w GZ Słupsk, ul. Boh. Westerplatte 6, p. Brząkowski - tel. 261 458 379, lub 721 890 410;
 •  poz. 19 w GZ Lębork, , ul. Obrońców Wybrzeża 1, p. Bigus - tel. 261 468 769, p. Julke - 261 468 770;
 •  poz. 20 w JW 4220 Ustka – Lędowo, p. Szaryński - tel. 261 231 580;
 •  poz. 21 w Agencji Mienia Wojskowego, ul. M. Curie Skłodowskiej 19 oraz na terenie kompleksu magazynowego w Gdyni, ul. Dickmana, pani Rainko - Raikowska 

- tel. 58 690 87 24 lub pani Matyśkiewicz - tel. 58 690 87 61;
 •  poz. 22 w JW 1300 Pruszcz Gdański, ul. Powstańców W-wy 28B, p. Ziemkiewicz - tel. 723 682 240;
 •  poz. 23÷28 w Morskim Oddziale Straży Granicznej, Gdańsk, ul. Sucharskiego, p. Wilkowski – tel. 797 337 205;
 •  poz. 29÷34 w miejscach wskazanych w „Wykazie mienia ruchomego i odpadów ”, dostępnym do wglądu na stronie internetowej www.amw.com.pl – w dziale 

„Uzbrojenie i sprzęt wojskowy - Sprzęt wojskowy - Przetargi” oraz u organizatora przetargu. 
3.  Nabywca zobowiązany jest do odebrania mienia z pozycji 1÷34 w terminie do dnia 05.09.2019 r.
4.  Szczegółowy wykaz mienia oferowanego w poz. 13, 21 do wglądu na stronie internetowej – www.amw.com.pl, u organizatora przetargu i w miejscu jego 

składowania. Opis wyposażenia sprzętu oferowanego w poz. 1, 2, 9, 10 do wglądu w miejscu jego składowania.
5.  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej wybranych pozycji przetargowych w tym na stanowiące 

odpady: na poz. 29 – 14 553,00 zł, na poz. 30 – 1 965,00 zł, na poz. 31 – 75,00 zł, na poz. 32 – 0,70 zł, na poz. 33 – 0,40 zł, na poz. 34 – 0,70 zł. Wadium należy 
wpłacać wyłącznie przelewem na konto Agencji Mienia Wojskowego w Banku Gospodarstwa Krajowego nr konta 41 1130 1121 0000 0060 0720 0029, podając 
w tytule przelewu numer i datę przetargu 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.  Wadium przepada na rzecz organizatora przetargu, jeżeli:
 •  oferent, którego oferta została wybrana nie uiści ceny nabycia w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia go o przyjęciu jego oferty,
 •  oferent, uchyla się od zawarcia pisemnej umowy sprzedaży.
8.  Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały przyjęte, będzie zwrócone nie później niż w ciągu pięciu 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.  Do przetargu na poz. 29÷34 mogą przystąpić podmioty gospodarcze, które posiadają:
 •  zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie odbioru i obrotu odpadów stanowiących przedmiot 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 przetar-

gowych.
  Dokumenty te należy dołączyć do oferty w kopiach poświadczonych „za zgodność z oryginałem” przez oferenta lub osobę/y upoważnioną/e do składania oświadczeń 

woli w imieniu oferenta.
  Dodatkowo, podmioty posiadające wpis do rejestru BDO w zakresie transportu odpadów, zobowiązane są dołączyć do oferty oświadczenie, iż we wniosku do 

tego rejestru, ujęte były rodzaje odpadów, nabyciem których są zainteresowane. Wzór oświadczenia do pobrania na stronie internetowej www.amw.com.pl oraz 
w siedzibie organizatora przetargu.

  Nabywca zobowiązany będzie również do podpisania:
 •  umowy sprzedaży,
 •  „Karty przekazania odpadów” wystawionej przez wytwórcę odpadów (w dniu odbioru).
10.  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. 
z 2019 r. poz. 667, z późn. zm.).

11.  Na pozycje 32÷34 oferty mogą składać również osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami zamierzające wykorzystać odpady na 
własne potrzeby, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki 
organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. z 2016 r. poz. 93), bez 
konieczności spełnienia warunków przewidzianych dla podmiotów gospodarczych, o których mowa w pkt. 10. Jednocześnie nabywca odpadów zobowiązany będzie 

do podpisania oświadczenia odbioru odpadów na własne potrzeby. Wzór oświadczenia do pobrania na stronie internetowej www.amw.com.pl oraz w siedzibie 
organizatora przetargu.

12.  Ofertę należy złożyć w kancelarii Oddziału AMW w Gdyni, ul. M. Curie-Skłodowskiej 19, pok. nr 20 w terminie do dnia 23.07.2019 r. do godziny 11:00.
13.  Oferta powinna zostać zapakowana w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie oraz opisana w sposób jednoznacznie wskazujący jej charakter i prze-

znaczenie. Oferta powinna znajdować się w zamkniętej (zaklejonej), nieprzezroczystej i opieczętowanej kopercie, na której oferent umieszcza:
 •  nazwę (imię i nazwisko) i adres oferenta;
 •  nazwę i adres organizatora przetargu;
 •  dopisek: Przetarg nr 9/2019 – nie otwierać przed 23.07.2019 r. do godziny 12:00
14.  Oferta powinna być złożona na Formularzu ofertowym 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; 
 •  podpisane oświadczenie oferenta, że jest lub nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny - dotyczy poz. nr 29, 32, 33;
 •  wykaz osób upoważnionych do reprezentowania oferenta w przetargu (pełnomocnictwa upoważnienia - jeżeli są wymagane).
15.  Formularz ofertowy oraz wzór umowy sprzedaży można pobierać w siedzibie Oddziału w Gdyni, ul. M. Curie-Skłodowskiej 19 od dnia 08.07.2019 r. do dnia 

22.07.2019 r., w godz. 8:00-15:00 oraz w dniu przetargu do godz. 10:00 w pok. nr 25 lub ze strony internetowej - www.amw.com.pl, dział „Uzbrojenie i sprzęt 
wojskowy - Sprzęt wojskowy – Przetargi”.

16.  Oferta niekompletna bądź niezawierająca wszystkich informacji wymaganych treścią ogłoszenia, a w szczególności formularza ofertowego, zostanie odrzucona.
17.  Oferta na pozycje przetargowe musi być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej w wersji papierowej w sposób trwały (np. na maszynie do pisania, 

komputerze lub czytelnie długopisem) oraz dodatkowo może być w wersji elektronicznej zapisanej na nośniku elektronicznym. W przypadku rozbieżności pomiędzy 
ofertą w wersji papierowej, a ofertą w wersji elektronicznej decydującą będzie wersja papierowa. Oferent może złożyć ofertę częściową, tj. tylko na te pozycje, 
którymi jest zainteresowany lub na wszystkie pozycje zgodnie z obwieszczeniem o przetargu. Oferent nie może złożyć więcej niż jedną ofertę cenową na daną 
pozycję przetargową. W przypadku dwóch lub więcej ofert złożonych na daną pozycję przez jednego oferenta oferty te podlegają odrzuceniu.

  Oferta w formie pisemnej w wersji papierowej musi być zaparafowana na każdej stronie i własnoręcznie podpisana zgodnie z obowiązującym danego oferenta 
sposobem reprezentacji i powinno to bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty.

  Wszystkie miejsca, w których oferent naniósł zmiany powinny być parafowane przez osobę (-y) podpisującą (-e) ofertę.
  Załączniki do formularza oferty stanowią integralną część oferty i powinny być spięte wraz z formularzem oferty.
  Oferent może uzupełnić/zmienić lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu do składania ofert.
  Oferta złożona po terminie składania ofert zostanie zwrócona oferentowi bez otwierania po zakończeniu postępowania przetargowego. Oferent ponosi wszelkie 

koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
  Oferent jest związany ofertą począwszy od upływu terminu składania ofert do czasu zawarcia umowy sprzedaży.
18.  W przypadku stwierdzenia, że cena dwóch lub więcej ofert jest taka sama, komisja przetargowa zwróci się do tych oferentów o dodatkową ofertę cenową albo 

podejmie decyzję o kontynuowaniu przetargu w formie licytacji ustnej pomiędzy oferentami, którzy zaoferowali taką samą cenę.
19.  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.
20.  Sprzęt jest niesprawny technicznie i wydawany bez instrukcji obsługi. Odbiór zakupionego mienia/odpadów (załadunek, transport) odbywa się siłami 

i środkami własnymi nabywcy oraz na jego koszt.
  Pojazdy będą wydane nabywcy bez akumulatorów, płynów eksploatacyjnych, tablic i dowodów rejestracyjnych.
  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.
21.  Do oferowanej ceny sprzętu (artykułów/odpadów) zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%. za wyjątkiem poz. 29, 32, 33 dla których podatek VAT, zgodnie 

z art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.) rozlicza nabywca będący podatnikiem, 
o którym mowa w art. 15 ustawy o VAT, zarejestrowany jako podatnik VAT czynny. W przypadku nabycia poz. 16 stawka VAT wyniesie 8%, na podstawie art. 41 
ust. 2, w związku z art. 146a pkt 2 ww. ustawy, zał. nr 3, poz. 18. W przypadku zakupu poz. 32÷34 przez osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące 
przedsiębiorcami zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

22.  W przypadku przekroczenia terminu odbioru mienia lub odstąpienia od umowy sprzedaży przez nabywcę, sprzedawca nalicza stosowne kary umowne, określone 
w 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 – Sprzęt wojskowy – Polityka prywatności”, dostępne są w siedzibie OR AMW w Gdyni oraz zostaną przekazane 
w momencie pozyskiwania danych osobowych.

24.  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, t.duda@amw.com.pl oraz  
tel. 58 501 88 18 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-14:00.

Nr  
poz.  

przet.

Nazwa sprzętu - marka/typ  
(artykułu/odpadu)

J.m.
Ilość  
poz.  

przet./j.m.
Nr fabryczny

Rok  
prod.

Cena wywoławcza  
netto (zł)  

za poz. przet./j.m.

1
Mobilny warsztat mechaniczny WRTM-H (na wagonie kolejowym 
4-os. z częściowym wyposażeniem m.in.: frezarka uniwersalna, 
wiertarka kadłubowa, tokarka)

- 1 01/W/H/14 1977 30 000

2
Mobilny warsztat stolarski WRTM-H (na wagonie kolejowym 4-os. 
z częściowym wyposażeniem m.in.: tokarka DNXA, frezarka)

- 1 02/W/H/14 1977 25 000

3 Wagon W-T platforma czteroosiowa - 2 szt. - 1
nr rej.:  
43281  
43903

 
1959 
1959

7 000

4 Wagon W-T platforma czteroosiowa - 2 szt. - 1
nr rej.:  
43915  
43291

 
1959 
1959

7 000

5 Wagon W-T platforma czteroosiowa - 2 szt. - 1
nr rej.:  
43905  
43916

 
1959 
1958

7 000

6 Wagon W-T platforma czteroosiowa - 2 szt. - 1
nr rej.:  
43283  
43295

 
1959 
1959

7 000

7 Wagon W-T platforma czteroosiowa - 2 szt. - 1
nr rej.:  
43918  
43938

 
1958 
1958

7 000

8 Wagon W-T platforma czteroosiowa - 1 szt. - 1 nr rej.: 43285 1958 3 500
9 Zestaw WB-3 pomoc specjalna (z częściowym wyposażeniem) - 30 kpl. 1 200

10
Zestawy medyczne - pakiet zawierający 3 poz. asort. w tym: zestaw ST-1 (z częściowym wyposażeniem) - 1 szt., zestaw B-2 
szyny (z częściowym wyposażeniem) - 6 szt., zestaw PChS (z częściowym wyposażeniem) - 1 szt.

200

11 Aparat do sztucznego oddychania i odsysania typ G-12 - 4 szt. - 1

9808  
24069  
17204  
25859 

1974 
1976 
1975 
1976

100

12 Aparat do sztucznego oddychania i odsysania typ G-12 - 4 szt. - 1

21898  
16677  
20826  
15852

1976 
1975 
1975 
1975 

100

13
Materiały instalacyjno-budowlane - pakiet zawierający 68 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym. m.in.: bezpiecznik mocy 
80 a, obejście żeliwne ocynk 34", skrzydło drzwiowe pokojowe 70 białe, przekaźnik termiczny tsa 5,3-8a itp.

200

14 Mikrobus LUBLIN 3314 2,4 4TC90 - 1 SUL331412W0035370 1998 1 800
15 Samochód osobowy DAEWOO LEGANZA - 1 KLAVF69ZEYB213182 1999 800
16 Drewno z wycinki - opałowe, mieszane - 78,77 m3 (brzoza, grab, sosna, osika, dąb) (symbol PKWiU 02.20.14.0) 2 500
17 Drewno z wycinki - liściaste/iglaste - 318,34 m3 7 000
18 Barakowóz mieszkalny WM-12Ł - 1  b/n - 500

19
Drewno z wycinki - pakiet zawierający 2 poz. asort., w tym: drewno liściaste/iglaste - 38,30 m3,  
drewno miękkie-topola - 34,60 m3 

3 000

20 Drewno z wycinki-liściaste/iglaste - 10 m3 400

21
Wyposażenie internatowe - pakiet zawierający 39 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: tapczany, szafki kuchenne 
z blatem, lodówki, szafki przyłóżkowe, fotele itp. 

1 200

22
Sprzęt sportowy (niekompletny) - pakiet zawierający 3 poz. asort. w tym: ATLAS urządzenie treningowe (masa ćwiczenia 100 
kg) - 1 kpl., ATLAS urządzenie treningowe (masa ćwiczenia 120 kg) - 1 kpl., ATLAS urządzenie treningowe HES - 1 kpl.

1 500

23 Tokarka TUD - 50 - 1 32091 - 6 000
24 Tokarka kłowa uniwersalna TUS - 1 1424/870 - 4 000
25 Frezarka uniwersalna FWA 41M - 1 4855 - 6 000
26 Prasa hydrauliczna PYE-100 - 1 8542 - 15 000
27 Wiertarka stołowa WSD 16 A2 - 1 2621 - 1 000
28 Piła ramowa mechaniczna do metalu RR300 - 1 7660 - 800

29

Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych 
(beczki stalowe) (kod odpadu 15 01 10*)

kg 1 253,00 - - 0,20

Złom metali nieżelaznych (kod odpadu 16 01 18) kg 2,40 - - 3,00
Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 81 
(bęben stalowy) (kod odpadu 16 03 04)

kg 5 250,00 - - 0,60

Złom miedzi, brązu, mosiądzu (kod odpadu 17 04 01) kg 357,88 - - 10,00
Złom aluminiowy (kod odpadu 17 04 02) kg 3 723,00 - - 3,50
Złom ołowiu (plomby zanieczyszczone drutem stalowym) (kod odpadu 
17 04 03)

kg 91,50 - - 3,50

Złom żelaza i stali (kod odpadu 17 04 05) kg
208 

855,37
- - 0,55

Złom mieszaniny metali (kod odpadu 17 04 07) kg 10 000,00 - - 1,00
Zużyte kable inne niż wymienione w 17 04 10 (kod odpadu 17 04 11) kg 313,77 - - 1,00

30

Przepracowane mineralne oleje hydrauliczne niezawierające 
związków chlorowcoorganicznych (kod odpadu 13 01 10*)

kg 817,70 - - 0,25

Przepracowane syntetyczne oleje hydrauliczne  
(kod odpadu 13 01 11*)

kg 190,28 - - 0,25

Przepracowane inne oleje hydrauliczne (kod odpadu 13 01 13*) kg 411,00 - - 0,25
Przepracowane mineralne oleje silnikowe, przekładniowe  
i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych  
(kod odpadu 13 02 05*)

kg 1 971,90 - - 0,25

Przepracowane syntetyczne oleje silnikowe (kod odpadu 13 02 06*) kg 200,00 - - 0,25
Przepracowane inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe  
(kod odpadu 13 02 08*)

kg 59 206,00 - - 0,25

Odpadowy olej z odwadniania olejów w separatorach  
(kod odpadu 13 05 06*)

kg 21 000,00 - - 0,15

Inne paliwa włącznie z mieszaninami (mieszanina odpadowych 
samochodowych paliw silnikowych) (kod odpadu 13 07 03*)

kg 9,60 - - 0,25

Inne niewymienione odpady (smary różne przepracowane)  
(kod odpadu 13 08 99*)

kg 14,60 - - 0,15

Przepracowane płyny hamulcowe (kod odpadu 16 01 13*) kg 135,42 - - 0,08
Przepracowane płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające 
substancje niebezpieczne (kod odpadu 16 01 14*)

kg 9 779,20 - - 0,08

31
Odpadowe inne paliwa włącznie z mieszaninami (mieszanina 
odpadowych samochodowych paliw silnikowych i rozpuszczalników 
naftowych) (kod odpadu 13 07 03*)

kg 3 000,00 - - 0,25

32
Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów (płyty typu Jumbo z rozbiórki drogi) - pakiet o masie 100 000,00 kg 
(kod odpadu 17 01 01, symbol PKWiU 38.11.58.0)

7,00

33
Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów (płyty betonowe i podkłady kolejowe z infrastruktury portu)  
– pakiet o masie 125 000,00 kg (kod odpadu 17 01 01, symbol PKWiU 38.11.58.0)

4,00

34 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów (trylinka) - pakiet o masie 125 080,00 kg (kod odpadu 17 01 01) 7,00
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