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OGŁASZA
PRZETARG PUBLICZNY PISEMNY NR 04/OW-DG/2020 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 Autobus pasażerski AUTOSAN H-06.10.03 (25 miejsc siedzących, po wypadku, rozbita przednia szyba, brak nadkola przedniego 
lewego, brak prawego lusterka, lewe lusterko zbite) 1 SUADW1PPPXS510174 1999 3 000,00

2 Autobus pasażerski AUTOSAN H-10.10 (44 miejsca siedzące) 1 SUADW3ACPXS160902 1999 7 000,00

3 Autobus pasażerski AUTOSAN H-10.10 (44 miejsca siedzące) 1 SUADW3ACPWS160784 1998 7 000,00

4 Ciągnik siodłowy JELCZ 317 (brak koła zapasowego) 1 SUJ317D00E017830 1984 5 000,00

5 Laweta do przewozów pojazdów A2502B (brak koła zapasowego) 1 SWNA25020T0001034 1996 2 000,00

6 Oczyszczarka lotniskowa holowana OLH-4500 (wymiary: długość 11 444 mm, szer. 5 600 mm, wys. 2 810 mm) 1 50 1990 7 000,00

7 Podwozie specjalne STAR 660M2 1 A660M2TECH004334850 1984 3 500,00

8 Przyczepa transportowa średniej ładowności D-633 (ładowność 6 ton, bez pałąków i plandeki, brak wtyczek pneumatycznych) 1 1583 1990 6 000,00

9 Przyczepa transportowa średniej ładowności D-633 (ładowność 6 ton, bez pałąków i plandeki) 1 1455 1990 6 000,00

10 Przyczepa transportowa średniej ładowności D-47 wywrotka (ładowność 4 tony, brak koła zapasowego) 1 10355 1982 6 000,00

11 Samochód ciężarowo-osobowy wysokiej mobilności MERCEDES 290 GD 1 WDB46133817102600 1995 27 000,00

12 Samochód ogólnego przeznaczenia małej ładowności LUBLIN II 3322 poj. 2,4 (silnik ANDORIA) 1 SUL332212W0035521 1998 1 500,00

13 Samochód ogólnego przeznaczenia małej ładowności LUBLIN 3302 (silnik ANDORIA) 1 SUL330211T0013132 1996 1 500,00

14 Samochód ogólnego przeznaczenia małej ładowności FORD TRANSIT VI 1 WF0VXXBDFV4Y88731 2004 4 000,00

15 Samochód ciężarowo-osobowy wysokiej mobilności HONKER 2324 (silnik ANDORIA) 1 SUL232414V0000108 1997 5 500,00

16 Samochód ciężarowo-osobowy wysokiej mobilności HONKER 2324 (silnik ANDORIA, bez wyciągarki, korozja tylnego prawego 
nadkola, silna korozja ramy przedniej szyby) 1 SUL232414V0000076 1997 5 000,00

17 Samochód małej ładowności FIAT DUCATO 10 poj. 2,0 JTD 1 ZFA23000006191062 2001 3 000,00

18 Samochód ogólnego przeznaczenia średniej ładowności STAR-200 (brak plandeki) 1 A2000262107 1985 4 500,00

19 Samochód ogólnego przeznaczenia średniej ładowności STAR-200 1 A2000256218 1986 4 500,00

20 Samochód ogólnego przeznaczenia średniej ładowności STAR-200 1 A200W0259914 1987 4 500,00

21 Samochód osobowy OPEL VECTRA II 1.8 (uszkodzony - na samochód spadło drzewo, wgniecenia dachu, rozbita przednia szyba, 
porysowana i wgnieciona maska, wgniecenie prawego słupka przedniej szyby) 1 W0L0ZCF6951103747 2005 2 500,00

22
Samochód osobowy OPEL VECTRA II 1.8 (uszkodzony - na samochód spadło drzewo, wgniecenia dachu, rozbita przednia szyba, 
porysowana i wgnieciona maska, wgniecenie i porysowanie przedniego lewego i prawego nadkola, porysowany przedni prawy 
klosz lampy)

1 W0L0ZCF6961110991 2006 2 500,00

23 Samochód sanitarny 4-noszowy TARPAN (silnik IVECO, bez wyposażenia, bez kluczyków, zdemontowana stacyjka, na samochodzie 
znaczne ślady korozji, bez wyciągarki) 1 00441 1994 4 500,00

24 Warsztat B1/SAM-WOP na samochodzie STAR-266 (brak szyby w prawych drzwiach, na wyposażeniu: 2 stoły warsztatowe, 2 lampy) 1 631335 1976 6 000,00

25 Samochód sanitarny POLONEZ (na wyposażeniu nosze) 1 134628 1998 2 000,00

26 Części do samochodów osobowych głównie OPEL ASTRA - pakiet zawierający 137 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: amortyzatory, klocki i tarcze hamulcowe, 
wahacze itp. 1 500,00

27 Futerały metalowe i opakowania do ładunków prochowych - pakiet zawierający 5 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu) 1 300,00

28 Pompy ręczne do produktów MPS - pakiet zawierający 5 poz. asort., 44 szt. (wg oddzielnego wykazu) 800,00

29 Sprzęt służby MPS - pakiet zawierający 32 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: lejki, kanistry, węże, pojemniki plastikowe i stalowe na produkty MPS itp. 600,00

30 Urządzenie nagrywające UN-16 - pakiet zawierający 2 kpl. 1 5003, 5010 200,00

31 Zespół spalinowo - elektryczny AB-4-T/230/M-1/R (4 kW, 3x230 V, 50 Hz) 1 788558 1978 600,00

32 Zespół spalinowo -elektryczny AB-4-T/400/M1 (4 kW, 3x230 V, 50 Hz) 1 24237922 1989 600,00

33 Nadwozie 117AUM do samochodu STAR 660/266 (na wyposażeniu: 5 stołów, 2 namioty boczne (uszkodzone), stelaże, umywalka, 
autoklaw) 1 771 1969 1 500,00

34 Samochód sanitarny POLONEZ (na wyposażeniu nosze) 1 SUPB08CEBVG125243 1997 2 000,00

35
Urządzenie destylacyjno-sterylizacyjne UD-2 na przyczepie 1,5 t (na wyposażeniu: agregat PAB 4-3/400/R (4 kW, 400V, 50 Hz, 
uszkodzony), 2 pionowe sterylizatory parowe, kocioł na wodę, skraplacz, sprężarka, pompa wody, dmuchawa, 2 silniki elektryczne 
o mocy 2,2 kW i 0,12 kW, węże gumowe)

1 408 1989 2 500,00

36 Sala operacyjna na samochodzie STAR 660 nadwozie TYP 250 (na wyposażeniu: wyciągarka, 2 namioty, 2 stoły operacyjne, 2 
nagrzewnice, 4 skrzynie transportowe, umywalka) 1 198-39 1967 8 000,00

37 Akcesoria infrastruktury - pakiet zawierający 38 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: wiadra, umywalki, stół na metalowej podstawie itp. 400,00

38 Nosze sanitarne aluminiowe typ B - pakiet zawierający 1 000 szt. 12 000,00

39 Nosze sanitarne aluminiowe typ B - pakiet zawierający 1 000 szt. 12 000,00

40 Samochód asenizacyjny JELCZ 325 SK-82 (beczka o pojemności ok. 6 500 l) 1 SUJP325C060012680 1986 9 000,00

41 Kabel PKL (27 688 m) na bębnach i monitory LCD (18 szt.) - pakiet zawierający 13 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu) 1 000,00

42 Sprzęt pomiarowo - warsztatowy - pakiet zawierający 10 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: oscyloskopy, klucze tarowane, multimetr itp. 500,00

43 Sprzęt służby MPS - pakiet zawierający 9 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: beczki stalowe i plastikowe, kanistry, lejki itp. 600,00

44 Szafy na odzież i na akta - pakiet zawierający 5 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu) 2 000,00

45 Drewno opałowe mieszane - pakiet zawierający 100 m3 5 000,00

46 Szafy metalowe na akta - pakiet zawierający 9 szt. 1 000,00

47 Sprzęt informatyczny i elektrotechniczny - pakiet zawierający 125 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in. komputery i laptopy (bez dysków twardych), drukarki,  
aparaty telefoniczne itp. 2 500,00

48 Części do samochodów ciężarowych głównie marki STAR, JELCZ oraz AUTOSAN - pakiet zawierający 219 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: amortyzatory,  
bębny hamulcowe, uszczelki, podkładki itp. 4 000,00

49 Części do samochodów osobowych głównie marki OPEL - pakiet zawierający 156 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: głowice silników, korektory siły hamowania, 
skrzynia biegów, uszczelki itp. 4 000,00

50 Zbiornik ciśnieniowy lakierniczy MP10 10 l - pakiet zawierający 2 szt. 1 500,00

51 Sprzęt infrastruktury - pakiet 6 poz. asort. (w oddzielnego wykazu), w tym m.in.: łózka koszarowe, szafy na odzież, skrzynie na akta itp. 1 000,00

52 Części do samochodów osobowych, głównie DAEWOO NUBIRA - pakiet 133 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: amortyzatory, bębny hamulcowe, dywaniki,  
klocki i tarcze hamulcowe itp. 1 300,00

53 Części do samochodów VOLVO - pakiet zawierający 84 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: amortyzatory, tłumiki, tarcze i klocki hamulcowe itp. 1 500,00
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1.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.09.2020 r. o godz. 12:00 
w siedzibie Oddziału Regionalnego AMW w Warszawie  
ul. Chełmżyńska 9.

2.  Mienie wystawione do przetargu dostępne jest do obejrzenia 
w dniach 31.08.2020 r. oraz 01.09.2020 r. w godz. 8:00÷14:00 
w następujących miejscach:

  • poz. 1÷26 Skład Warszawa • poz. 27 Skład Pomiechówek • poz. 28, 
29 Skład Puszcza Mariańska • poz. 30÷32 Skład Zegrze • poz. 33÷39 
WOFiTM Celestynów poz. 40÷44 23 BLT Mińsk Mazowiecki • poz. 45 
GZ Wesoła • poz. 46 SOI Rembertów • poz. 47 RWT Legionowo; • poz. 
48÷54 JW 6021 • poz. 55, 56 JW 2063 • poz. 57÷59 SZI Warszawa 
• poz. 60 OR MON Pruszków • poz. 61 SOI Sochaczew • poz. 62, 63 
OR AMW • poz. 64÷66 BP AMW • poz. 67 OZGSt Warszawa, JW 2305 
Warszawa, 1 BLT Warszawa, Skład Puszcza Mariańska, 23 BLT Mińsk 
Mazowiecki, 26 WOG Zegrze: GZ Białobrzegi, GZ Kazuń, GZ Wesoła, 
42 BLSz Radom: ZZ Borzęcin, ZZ Sochaczew, ZZ Olszewnica, SKW 
Warszawa, JW Janówek, OZ ŻW Warszawa, WOFiTM Celestynów 
• poz. 68 SZI Warszawa, OZ Warszawa • poz. 69 23 BLT Mińsk 
Mazowiecki, OR MON Pruszków, OZ DGW Warszawa, OZ Warszawa, 
WOFiTM Celestynów, CZC SZ Warszawa, SZI Warszawa.

  Adresy ww. jednostek organizacyjnych oraz dane kontaktu zostały 
zamieszczone na stronie internetowej www.amw.com.pl, w zakład-
ce „Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Sprzęt wojskowy i wyposażenie  
– Sprzedaż przetargowa” oraz dostępne są u organizatora przetargu.

  UWAGA: Osoby dokonujące oględzin mienia ujętego w przetargu 
winny być zaopatrzone w rękawiczki oraz maseczki ochronne.

3.  Nabywca zobowiązany jest do odebrania mienia w terminie do dnia 
30.11.2020 r.

4.  Oferent zobowiązany jest złożyć ofertę na wszystkie odpady wy-
szczególnione w danej pozycji przetargowej. Warunkiem wydania 
Kupującemu olejów przepracowanych jest uprzednie lub równo-
czesne odebranie przez Kupującego przepracowanych płynów 
zapobiegających zamarzaniu, w tym zawierających substancje 
niebezpieczne oraz przepracowanych płynów hamulcowych  
– z danego miejsca ich magazynowania – dotyczy poz. 67.

5.  Szczegółowy wykaz mienia oferowanego w poz. 26÷29, 37, 41÷44, 
47÷49, 51÷53, 57÷59, 61, 64÷66 do wglądu na stronie internetowej 
– www.amw.com.pl, u organizatora przetargu i w miejscu jego skła-
dowania.

6.  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wy-
sokości 10% ceny wywoławczej na wybrane pozycje przetargowe 
określone w formularzu ofertowym. Wadium należy wpłacać przele-
wem na konto Agencji Mienia Wojskowego w Banku Gospodarstwa 
Krajowego, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa nr konta 18 1130 
1017 0000 0060 0720 0004, podając w tytule przelewu nr i datę 
przetargu, nazwę oferenta oraz numery wybranych pozycji przetar-
gowych.

7.  Oferenci, którzy wpłacili wadium zostaną dopuszczeni do udziału 
w przetargu pod warunkiem jego zaksięgowania na koncie banko-

wym sprzedawcy – AMW, najpóźniej w przeddzień terminu przetar-
gu.

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 ter-
minie 7 dni na koncie bankowym organizatora przetargu),

 •  uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży (tj. nie odbierze zawia-
domienia 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 przy-
jęte, 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. 67÷69 mogą przystąpić przedsiębiorcy, którzy 
dołączą do oferty potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie do-
kumentów potwierdzających uprawnienia w zakresie gospodarowa-
nia odpadami, a także oświadczenie w zakresie transportu odpadów. 

  Wykaz dokumentów i oświadczeń wymaganych do udziału w przetar-
gu oraz warunki sprzedaży odpadów, określone zostały w Ogólnych 
Warunkach Sprzedaży.

11.  Ofertę należy złożyć (przesłać/doręczyć) w kancelarii Oddziału 
w Warszawie, ul. Chełmżyńska 9, w terminie do dnia 04.09.2020 r. 
do godziny 11:00.

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 04/OW-DG/2020 – nie otwierać przed 

04.09.2020 r. do godziny 12:00”.

13.  Oferta powinna być złożona na „Formularzu ofertowym” obowiązu-
jącym 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 pod-

legającego przetargowi;
 •  wszystkie wymienione w formularzu oświadczenia i dokumenty;
 •  wykaz osób upoważnionych do reprezentowania oferenta w prze-

targu (upoważnienia - jeżeli są wymagane).

14.  Formularz ofertowy oraz Ogólne Warunki Sprzedaży, wzór umowy 
sprzedaży i upoważnienia można pobierać w siedzibie Oddziału 
w Warszawie od dnia 21.08.2020 r. do dnia 03.09.2020 r., w godz. 
8:00÷15:00 oraz w dniu przetargu w godz. 8:00÷11:00, pok. nr 

004 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, za-
poznali się i akceptują Ogólne Warunki Sprzedaży.

17.  Na wybrane przez organizatora przetargu pozycje przetargowe, 
zawarta zostanie pisemna umowa sprzedaży, która wyłącza sto-
sowanie Ogólnych Warunków Sprzedaży tylko w zakresie uregu-
lowanym 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 orga-
nizatora 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, pro-
wadzący 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.

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 odszko-
dowań 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 2020 r. poz. 106, 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 in-
ternetowej www.amw.com.pl w zakładce: „Uzbrojenie i sprzęt woj-
skowy – Informacje – Polityka prywatności”, dostępne są w siedzibie 
Oddziału Regionalnego AMW w Warszawie oraz zostaną przekazane 
w momencie pozyskiwania danych osobowych.

24.  Szczegółowe informacje dotyczące oferty bezprzetargowej sprzeda-
ży rzeczy ruchomych niekoncesjonowanych i sklepu internetowego 
AMW zamieszczone są na stronie internetowej www.amw.com.pl 

25.  Szczegółowe informacje: e-mail: a.okrasa@amw.com.pl, m.pio-
trowicz@amw.com.pl faks 22/326 10 01 oraz tel. 22/314 98 38,  
22/314 98 35, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00÷15:00.

ODDZIAŁ REGIONALNY AMW 
w WARSZAWIE

ul. Chełmżyńska 9, 04–247 Warszawa
tel. (22) 326-10-10, faks (22) 326-10-01

e-mail: warszawa@amw.com.pl; www.amw.com.pl
NIP: 5261038122   BDO: 000001319

54 Kołpaki – pakiet zawierający 3 poz. asort., w tym: kołpak koła 14” 2180 – 196 szt., kołpak koła 16” 6006040 – 15 szt. oraz kołpak koła uniwersalny 16” – 144 szt. 400,00

55 Wiertarka stołowa WS-15 (brak górnej osłony, brak uchwytu wiertła) 1 438 1997 1 200,00

56 Żuraw przenośny okienny ZPO-0,15 (brak bloczka) 1 150038 1964 300,00

57 Części do samochodów ciężarowych, głównie STAR i JELCZ - pakiet zawierający 65 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: skrzynia biegów, rozrusznik, przewody, 
uszczelki itp. 500,00

58 Resory do samochodów JELCZ i STAR - pakiet zawierający 5 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu) 1 500,00

59 Skrzynie metalowe na akta i szafy kartotekowe - pakiet zawierający 5 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu) 1 000,00

60 Palniki olejowe dwustopniowe (z demontażu) − pakiet 2 szt., w tym palniki: DE DIETRICH M.300 S − 1 szt. oraz WL40-Z-A − 1 szt. 100,00

61 Sprzęt infrastruktury - pakiet zawierający 4 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: stoły kuchenne, szafy na odzież, szafy na akta itp. 2 500,00

62 Akcesoria mundurowe - pakiet zawierający 3 poz. asort., w tym: torba na wyposażenie 500 szt., szelki do oporządzenia 350 szt. oraz omasztowanie do peleryny-namiot 500 szt. 900,00

63 Akcesoria mundurowe - pakiet zawierający 3 poz. asort., w tym: torba na wyposażenie 500 szt., szelki do oporządzenia 350 szt. oraz omasztowanie do peleryny-namiot 500 szt. 900,00

64 Używane krzesła i fotele obrotowe - pakiet zawierający 217 szt. (wg oddzielnego wykazu) 500,00

65 Księgozbiór używanych wydawnictw prawniczych - pakiet zawierający 225 szt. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: kodeksy: cywilny, postępowania cywilnego, handlowy,  
spółek handlowych, pracy oraz publikacje o tematyce o tematyce zamówień publicznych, finansowej, budowlanej 100,00

66 Księgozbiór używanych encyklopedii i słowników, publikacji o tematyce wojskowej oraz wydawnictw naukowych - pakiet zawierający 36 szt. (wg oddzielnego wykazu) 55,00

Nr  
poz.  

przet.
Nazwa odpadu Ilość  

(kg)

Cena jednostkowa  
wywoławcza netto  

(zł/kg)

67

Przepracowane mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowcoorganicznych (kod odpadu 13 01 10*) 471,70 0,12

Przepracowane inne oleje hydrauliczne (kod odpadu 13 01 13*) 1 151,40 0,12

Przepracowane mineralne oleje silnikowe (kod odpadu 13 02 05*) 7 826,87 0,12

Przepracowane syntetyczne oleje silnikowe (kod odpadu 13 02 06*) 1 949,00 0,12

Przepracowane inne oleje silnikowe, smarowe i przekładniowe (kod odpadu 13 02 08*) 17 432,74 0,12

Przepracowane płyny hamulcowe (kod odpadu 16 01 13*) 17,02 0,01

Przepracowane płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje (kod odpadu 16 01 14*) 7 056,28 0,01

Przepracowane płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 16 01 14 (kod odpadu 16 01 15) 1 585,86 0,01

68

Złom aluminiowy (kod odpadu 17 04 02) 514,00 3,50

Złom żelaza i stali (kod odpadu 17 04 05) 1 258,00 0,55

Złom mieszanin metali (kod odpadu 17 04 07) 360,00 1,00

69

Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC (kod odpadu 16 02 11*) 2 076,00 0,20

Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 (zużyte świetlówki) (kod odpadu 16 02 13*) 88,68 0,01

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (kod odpadu 16 02 14) 20 427,95 0,30

Elementy usunięte z zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (kod odpadu 16 02 16) 157,00 0,35


