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

poz.  
przet.

Nazwa sprzętu - marka/typ (artykułu/odpadu) J.m.
Ilość  
poz.  

przet.

Nr  
fabryczny 

Rok  
prod.

Cena wywoławcza  
netto (zł)  

za poz. przet. / j.m. 

1
Techniczne środki materiałowe do sprzętu inżynieryjnego – pakiet zawierający 62 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym 
m.in.: pompy dwutłokowe WARTA 70 do SR-7, pompa wtryskowa młota DM-240, urządzenia filtrujące UVW-5502V kabiny Ł34, 
wały korbowe 01-04S5-1 silnika A-01M, wiertło z hydraulicznym opóźniaczem BISZ-02A itp.

6 500

2-4 Samochód interwencyjny DAEWOO LUBLIN II 3324 3
P: SUL332412X0036964,  
P: SUL332412X0036988,  
P: SUL332412Y0041687

1999 
1999 
2000

1 600

5 Mikrobus LUBLIN 3314 1 P: SUL331412Y0041860 2000 1 600

6
Sprzęt służby inżynieryjnej - pakiet zawierający 5 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: kamizelki ratunkowe, 
ubrania do pracy w wodzie, filtry wody itp.

500

7-9 Samochód ciężarowo-osobowy wysokiej mobilności HONKER 2324 3
P: SUL232414V0000085,  
P: SUL232414V0000062,  
P: SUL232414W0000379

1997  
1997  
1998

6 000

10-11 Samochód ciężarowo-osobowy wysokiej mobilności TARPAN 4012 2
P: SUR401200SA000844,  

P: SUR052800712
1995  
1994

5 000

12
Samochód średniej ładowności wysokiej mobilności DB u-1300L (MERCEDES 
UNIMOG – po kolizji drogowej)

1 P: 43511510110467 1984 12 000

13
Samochód średniej ładowności wysokiej mobilności DB u-1300L (MERCEDES 
UNIMOG – po kolizji drogowej, bez silnika i skrzyni biegów)

1 P: WDB4351151W127395 1986 5 000

14-17 Silnik zaburtowy DE-45 DS 4

F: 00745,  
F: 00292,  
F: 00463  
F: 00376, 

1978  
1976  
1976  
1975

1 100

18-20 Samochód STAR 266 AP do przewozu bloków pontonowych 3
P: A266PON028221128,  
P: A266PON028221118,  
P: A266PON028221095

1988 7 000

21 Samochód STAR 266 BP do przewozu bloków brzegowych 1 P: A266PON022325154 1992 7 000

22-23 Spycharka hydrauliczna DZ-27S na podwoziu T-130 2
F: 111966,  
F: 149243

1983  
1985

24 000

24 Rower wodny RELAX – 2 szt. 1 400

25-29 Zbiornik na wodę na płozach 500 l 5

F: 494,  
F: 275,  

F: 1719,  
F: 962,  
F: 550

1986  
1984  
1977  
1976  
1975

400

30 Kuchnia polowa KP-340 (bez wyposażenia) 1 F: 487 1983 4 000
31 Kuchnia polowa KP-25 1 F: 27 1983 1 000
32 Kuchnia polowa KP-75 1 F: 32 1978 1 100
33 Zbiornik na wodę 1000 l na p-pie 1-os. 1 P: 8285 1989 2 000
34 Chłodnia MS-3SW na samochodzie STAR 200 1 P: A200W0277065 1991 5 000
35 Kotły warzelne parowe okrągłe – 3 szt., w tym: 150 l – 1 szt., 500 l – 2 szt. 800

36
Elementy torów kolejowych – pakiet zawierający 4 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: szyny normalnotorowe 
S-49, podkłady kolejowe betonowe itp. 

17 000

37
Sprzęt służby infrastruktury – pakiet zawierający 36 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: czujki magnetyczne, 
czujki kart dostępu, kamery przemysłowe, zasilacz buforowy itp.

2 000

38
Sprzęt służby infrastruktury – pakiet zawierający 25 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: czujki magnetyczne, 
czujki stłuczenia szkła, kamery przemysłowe, zasilacz buforowy itp.

1 000

39 Samochód ciężarowo-osobowy wysokiej mobilności HONKER 2324 1 P: SUL232414X0000525 1999 6 000
40 Waga magazynowa SŁUPSK 1000 KG 1 F: 11255 1968 200

41-43 Podnośnik widłowy spalinowy RAK-3A 3 F: 28547, F: 28426, F: 28535 1980 4 000
44 Podnośnik widłowy spalinowy RAK-4A 1 F: 3086 1984 4 000
45 Podnośnik widłowy spalinowy RAK-7A 1 F: 11617 1990 4 000

46-47 Wózek transportowy akumulatorowy WNA-1320 (z akumulatorami) 2
F: 19578,  
F: 14267

1984  
1985

2 000

48 Wózek unoszący widłowy AC-25 1 F: 4839 1975 100

49-50 Ciastownia XCN-1B na samochodzie STAR 660 2
P: 660M1E3TECH0012552,  
P: 660M1E3TECH0015836

1965  
1966

7 000

51-53 Samochód do przewozu pieczywa STAR 29 3
P: A290178609,  
P: A290176874,  
P: A290184146

1981  
1980  
1982

4 000

54 Autobus pasażerski AUTOSAN H-10.10 1 P: SUADW3ACPXS160925 1999 9 000

55 Ciągnik kołowy URSUS C-360 1 P: 595344 1987 9 000

56 Przyczepa transportowa średniej ładowności D-50 (6,0 t) 1 P: 2892 1985 5 000

57 Samochód ogólnego przeznaczenia małej ładowności LUBLIN II 3322 1 P: SUL332212X0036390 1999 1 900

58 Samochód ogólnego przeznaczenia średniej ładowności STAR 200 1 P: A2000253197 1986 4 000

59
Warsztat B1/SAM-WRP w samochodzie STAR 266 (bez wyposażenia) z ZSE PAD 
8-3/400 (8 kW, 400/230 V, 50 Hz) na p-pie 1-os. (1,5 t)

1 P: 732085 1977 11 000

60
Warsztat B1/SAM-WRP w samochodzie STAR 266 (z częściowym 
wyposażeniem) z ZSE PAB 4-3/400 (4 kW, 380 V, 50 Hz) na p-pie 1-os. (1,5 t)

1 P: A266TECH01924969 1979 10 000

61-62

Warsztat B2/SAM-WOM w samochodzie STAR 266 (z częściowym 
wyposażeniem, w tym tokarka uniwersalna TUM-25B) z agregatem 
spawalniczym EWD-3-300 (prąd spawania od 50 do 300 A) na p-pie 1-os. 
(1,5 t)

2
P: A266AUM641460,  

P: A266TECH01118812
1976  
1981

18 000

63-64
Ładownia akumulatorów PSŁ-16 na samochodzie STAR 660M2 (z częściowym 
wyposażeniem, w tym zespół prostownikowy BAB-24/250 – 2 szt) z ZSE PAD-16 
(16 kW, 380 V, 50 Hz) na p-pie 1-os. (1,5 t)

2
P: A660M2TECH009226685,  
P: A660M2TECH003333839

1979  
1984

10 000

65
Sprzęt warsztatowy – pakiet zawierający 16 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: agregaty sprężarkowe WAN, 
półautomat spawalniczy, spawarka transformatorowa TS-100, wytwornice acetylenowe itp.

7 000

66 Tokarka stołowa TSA-16 1 F: 5763 1982 4 000

67-68 Tokarka uniwersalna TUM-25B 2
F: 5213,  
F: 3899

1980  
1977

5 400

69 Tokarka uniwersalna TUM-25A 1 F: 3594 1970 4 000

70 Tokarka TUC-40 1 F: 11572 1964 3 300

71 Frezarka uniwersalna FP-800 1 F: 151 1951 2 000

72
Żelazo i stal – złom stalowy i żeliwny (elementy konstrukcyjne 
obiektów budowlanych pochodzące z demontażu, remontów, rozbiórek, 
wybrakowany sprzęt infrastruktury itp.) /kod odpadu 17 04 05/

kg 19 850,00 - - 0,75

73
Kable inne niż wymienione w 17 04 10 (m.in.: zużyte kable 
telekomunikacyjne XTKMX, TKMFTA, TKM itp.) /kod odpadu 17 04 11/

kg 20 061,50 - - 2,30

74

Przepracowane inne oleje hydrauliczne /kod odpadu 13 01 13*/ kg 4 682,00 - - 0,50

Przepracowane inne oleje przekładniowe i silnikowe /kod odpadu  
13 02 08*/

kg 8 022,90 - - 0,50

Przepracowane płyny zapobiegające zamarzaniu /kod odpadu 16 01 15/ kg 2 049,90 - - 0,16

75
Przepracowane inne oleje silnikowe /kod odpadu 13 02 08*/ kg 8 703,60 - - 0,50

Przepracowane płyny zapobiegające zamarzaniu /kod odpadu 16 01 15/ kg 2 545,30 - - 0,16

76
Przepracowane inne oleje silnikowe /kod odpadu 13 02 08*/ kg 3 324,58 - - 0,50

Przepracowane płyny zapobiegające zamarzaniu /kod odpadu 16 01 15/ kg 1 659,90 - - 0,16

77

Złom mosiężny (m.in. głowice i korpusy baterii pochodzące z demontażu) 
/kod odpadu 17 04 01/

kg 100,00 - - 13,00

Złom aluminiowy (m.in. elementy opraw elektrycznych i kształtowniki 
pochodzące z demontażu) /kod odpadu 17 04 02/

kg 185,00 - - 4,00

Żelazo i stal – złom stalowy i żeliwny (elementy pochodzące z demontażu 
ogólnobudowlanego, remontów, rozbiórek itp.)  
/kod odpadu 17 04 05/

kg 27 493,27 - - 0,75

78

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (m.in. zużyte urządzenia do 
ochrony obiektów) /kod odpadu 16 02 14/

kg 1 080,46 - - 0,40

Elementy usunięte ze zużytych urządzeń (m.in. elementy niszczarek)  
/kod odpadu 16 02 16/

kg 2,00 - - 0,80

1.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.06.2019 r. o godz. 11.00 w siedzibie Oddziału Regionalnego 
Agencji Mienia Wojskowego w Zielonej Górze, ul. Zjednoczenia 104.

2.  Mienie wystawione do przetargu dostępne jest do obejrzenia w dniach 11-12.06.2019 r. w godz. 9.00-14.00 
oraz w dniu przetargu w godz. 8.00-10.00 w następujących miejscach:

  • poz. 1 Skład Nowogród Bobrzański, tel. 261681113, • poz. 2÷4 GZ Międzyrzecz, tel. 261676104, • poz. 
5 GZ Skwierzyna, tel. 261676104, • poz. 6 SOI Głogów, tel. 261678237, • poz. 7÷24 SPS Głogów, tel. 
261678211, • poz. 25÷30 WOG Wędrzyn, tel. 667598596, • poz. 31, 32 GZ Czerwieńsk, tel. 261672204, 
• poz. 33, 34 GZ Krosno Odrzańskie, tel. 261672204, • poz. 35 SOI Krosno Odrzańskie, tel. 261672470,  
• poz. 36 SOI Czerwieńsk, tel. 261672467, • poz. 37 GZ Czerwieńsk, tel. 261672458, • poz. 38 WOG Krosno 
Odrzańskie, tel. 261672458, • poz. 39÷43 Skład Potok, tel. 261684110, • poz. 44÷60 Skład Nowogród 
Bobrzański, tel. 261681194, • poz. 61÷64 Skład Nowogród Bobrzański, tel. 261681218, • poz. 65÷71 GZ 
Żagań, tel. 216689442, • poz. 72 SOI Skwierzyna, tel. 607228256, • poz. 73 WZ Głogów, tel. 785203250,  
• poz. 74 Skład Radnica, tel. 261681604, • poz. 75 GZ Międzyrzecz, tel. 261674235, • poz. 76 WOG Wędrzyn, 
tel. 261676277, • poz. 77, 78 SOI Wędrzyn, tel. 261676321.

3.  Nabywca zobowiązany jest do odebrania mienia w terminie do dnia 26.07.2019 r.
4.  Szczegółowy wykaz mienia oferowanego w poz. 1, 6, 36÷38, 65 oraz opis wyposażenia sprzętu ofero-

wanego w poz. 60÷64 do wglądu na stronie internetowej – www.amw.com.pl, u organizatora przetargu  
i w miejscu jego składowania.

5.  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej 
wybranych pozycji przetargowych. Wysokość wadium dla pozycji przetargowych stanowiących odpady 
wynosi: • poz. 72 – 1.489,00 zł, • poz. 73 – 4.615,00 zł, • poz. 74 – 669,00 zł, • poz. 75 – 476,00 zł,  
• poz. 76 – 193,00 zł, • poz. 77 – 2.266,00 zł, • poz. 78 – 44,00 zł.

  Wadium należy wpłacać wyłącznie przelewem na konto Agencji Mienia Wojskowego w Banku Gospodarstwa 
Krajowego O/Zielona Góra, nr konta 51 1130 1176 0000 0060 0720 0028, podając w tytule przelewu 
numer przetargu (4/2019/OZ-DG) i datę przetargu oraz numery wybranych pozycji przetargowych. 

6.  Oferenci, którzy wpłacili wadium zostaną dopuszczeni do udziału w przetargu pod warunkiem jego zaksię-
gowania 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.

9.  Do przetargu na poz. 72÷78 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. 78 zaświadczenie o wpisie do rejestru BDO opatrzone numerem rejestrowym, w zakresie 
zbierania, przetwarzania albo recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

  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).

11.   Ofertę należy złożyć w kancelarii OR AMW w Zielonej Górze, ul. Zjednoczenia 104, pok. nr 1 (Biuro Obsługi 
Klienta) w terminie do dnia 13.06.2019 r. do godziny 10.30.

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 za-
mkniętej (zaklejonej), nieprzezroczystej i opieczętowanej kopercie, na której oferent umieszcza:

 •  nazwę (imię i nazwisko) i adres oferenta;
 •  nazwę i adres organizatora przetargu;
 •  dopisek: „Przetarg nr 4/2019/OZ-DG – nie otwierać przed 13.06.2019 r. do godziny 11.00”.
13.  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. 72, 73, 77, 78;
 •  wykaz osób upoważnionych do reprezentowania oferenta w przetargu (pełnomocnictwa upoważnienia 

– jeżeli są wymagane).
14.  Formularz ofertowy oraz wzór umowy sprzedaży można pobierać w siedzibie Oddziału w Zielonej Górze od 

dnia 29.05.2019 r. do dnia 12.06.2019 r., w godz. 7.30 do 15.30 oraz w dniu przetargu do godz. 10.00, pok. 
nr 211 lub ze strony internetowej – www.amw.com.pl, dział „Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Sprzęt 
wojskowy – Przetargi”. 

15.  Oferta niekompletna bądź niezawierająca wszystkich informacji wymaganych treścią ogłoszenia, a w 
szczególności formularza ofertowego, zostanie odrzucona.

16.  Oferta na pozycje przetargowe musi być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej w wersji papie-
rowej 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 formula-
rzem 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 po-

stępowania 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.
17.  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.

18.  Organizator przetargu zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu rozpoczęcia przetargu, wycofania z prze-
targu poszczególnych pozycji przetargowych oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny i bez 
możliwości dochodzenia jakichkolwiek roszczeń oraz odszkodowań przez uczestników przetargu.

19.  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 sprze-
danych towarów. Zakupiony towar nie podlega reklamacji. Natomiast w odniesieniu do konsumentów 
stosuje się przepisy kodeksu cywilnego dotyczące sprzedaży konsumenckiej. 

20.  Do oferowanej ceny sprzętu (artykułów/odpadów) zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%, za 
wyjątkiem poz. 72, 73, 77, 78, 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.

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

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

23.  Szczegółowe informacje: e-mail: j.bialoskorski@amw.com.pl, faks 684119612 oraz tel. 684119666, 
684119665, 684119668 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30.

ODDZIAŁ REGIONALNY AMW 
w Zielonej Górze 

ul. Zjednoczenia 104, 65-120 Zielona Góra
tel. 68 411 96 00, fax 68 411 96 12

e-mail: zielonagora@amw.com.pl; www.amw.com.pl
NIP: 5261038122   REGON: 011263946   BDO: 000001319


