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Dyrektor Oddziału Regionalnego w Krakowie
OGŁASZA

PRZETARG PUBLICZNY PISEMNY NR 4/OK-DG/2022 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 Odśnieżarka spalinowa MURRAY 6210701 (czterosuwowy silnik o mocy 5,0 KM, szerokość robocza 53 cm, składana rączka, waga 30 kg) 1 277149 2010 1 000,00
2 Betoniarka wolnospadowa elektryczna BWE 150L (pojemność całkowita 150 litrów, napięcie 220V, wydajność 1,1 m3, moc 0,75 kW) 1 177 2002 1 000,00
3 Betoniarka wolnospadowa elektryczna BWE 80 (pojemność robocza bębna 80 litrów, napięcie 230V, silnik elektryczny, jednofazowy - spalony) 1 1939 2003 500,00
4 Nosze ewakuacyjne składane typ TALON II 90C LITTER STANAG 2040 (nowe) 1 - - 2 500,00
5 Opończa samochodu marki STAR 200 PLAWIL 658-08-260 1 - - 600,00
6 Opończa samochodu marki STAR 200 PLAWIL 658-08-260 1 - - 600,00
7 Opończa samochodu marki STAR 200 PLAWIL 658-08-260 1 - - 600,00
8 Opończa samochodu marki STAR 200 PLAWIL 658-08-260 1 - - 600,00
9 Opończa samochodu marki STAR 200 BREZENT 658-08-222 1 - - 600,00

10 Butle - pakiet zawierający 5 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym: butle tlenowe 2 szt., butle acetylenowe 2 szt., butle do dwutlenku węgla 1 szt. 1 - - 1 000,00
11 Części samochodowe - pakiet zawierający 13 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym: drążki kierownicze, półosie mostu tylnego, przegub zwrotnicy, wały napędowe 1 - - 7 000,00

12 Części do samochodu STAR - pakiet zawierający 37 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: alternator, cylindry, czujniki, krzyżaki z łożyskami, regulatory obrotów, śruby, 
włączniki zapłonu, uszczelki, wały napędu itp. 1 - - 5 000,00

13 Części mechaniczne - pakiet zawierający 145 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: amortyzatory, aparaty zapłonu, filtry, klamki, klocki hamulcowe, lampki kontrolne, 
koła zębate, łożyska, osłony, pierścienie, śruby, świece, tuleje itp. 1 - - 12 000,00

14 Części samochodowe do AUTOSAN, JELCZ, TARPAN - pakiet zawierający 20 poz. asort. (wg oddzielnego wykazy), w tym m.in.: głowice cylindrów, koła wałka rozrządu, koła zębate, 
pompy wody, włączniki świateł itp. 1 - - 2 000,00

15 Części samochodowe do TARPAN, HONKER - pakiet zawierający 8 poz. asot. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: głowice, koła zębate, końcówka drążka, pokrywa rozrządu, 
włączniki świateł itp. 1 - - 7 500,00

16 Części samochodowe do UAZ - pakiet zawierający 128 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: czujniki, dźwignie, głowice cylindrów, łączniki amortyzatora, zespoły 
sprzęgła itp. 1 - - 8 500,00

17 Części samochodowe (elementy przeniesienia napędu) - pakiet zawierający 4 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym: most, piasty koła, skrzynia biegów 1 - - 6 000,00
18 Części samochodowe (elementy układu wydechowego) - pakiet zawierający 6 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym: przewód, przewody wydechowe, tłumiki 1 - - 1 000,00
19 Części samochodowe (elementy zawieszenia) - pakiet zawierający 7 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym: amortyzatory, pióro resoru, resory, sprężyna zawieszenia 1 - - 2 500,00
20 Sprzęt elektroniczny – niszczarki – pakiet zawierający 21 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu) 1 - - 900,00

21 Ogumienie - pakiet zawierający 9 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym: dętki, ochraniacze dętki, opony 11.00 R20, opony 11R22.5, opony 7.50-20, opona 8.25-20, opony 
195/70 R15 C 1 - - 3 500,00

22 Skrzynie drewniane po amunicji - pakiet zawierający 150 szt. (wymiar zewnętrzny skrzyni: 490 mm x 350 mm x 160 mm, wykonane z listewek o grubości 20 mm) 1 - - 3 000,00
23 Skrzynie drewniane po amunicji - pakiet zawierający 150 szt. (wymiar zewnętrzny skrzyni: 490 mm x 350 mm x 160 mm, wykonane z listewek o grubości 20 mm) 1 - - 3 000,00
24 Skrzynie drewniane po amunicji - pakiet zawierający 150 szt. (wymiar zewnętrzny skrzyni: 490 mm x 350 mm x 160 mm, wykonane z listewek o grubości 20 mm) 1 - - 3 000,00
25 Skrzynie drewniane po amunicji - pakiet zawierający 300 szt. (wymiar zewnętrzny skrzyni: 490 mm x 350 mm x 160 mm, wykonane z listewek o grubości 20 mm) 1 - - 5 500,00
26 Skrzynie drewniane po amunicji - pakiet zawierający 500 szt. (wymiar zewnętrzny skrzyni: 490 mm x 350 mm x 160 mm, wykonane z listewek o grubości 20 mm) 1 - - 9 000,00

27 Sprzęt medyczny (stomatologia) - pakiet zawierający 138 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: fotel stomatologiczny, kleszcze, apteczki, pincety, puszki do 
wyjaławiania, lusterka stomatologiczne, dźwignie do korzeni, nakładacze do wypełnień itp. 1 - - 4 000,00

28 Sprzęt medyczny - pakiet zawierający 18 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: laryngoskop, nożyczki, resuscytator, ssaki, termometry, skrzynie specjalne do zestawu 
RD, butle tlenowe, infusor itp. 1 - - 2 000,00

29 Sprzęt medyczny - pakiet zawierający 59 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: autotransformator, mieszadło laboratoryjne, płaszcz grzewczy, ultratermostat, biurety 
zwykłe, kapilary, termometry, palnik spirytusowy, szczypce itp. 1 - - 4 300,00

30 Przecinarka spalinowa MAKITA DPC7331 (sprawna technicznie, bez tarczy, do przecinania lub nacinania nawierzchni betonowych do max. głębokości 122 mm, silnik spalinowy 
dwusuwowy 73 cm3, moc 4,2 kW, ciężar bez ściernicy 10 kg) 1 398047 2010 2 000,00

31 - 43
Kocioł gazowy kondensacyjny dwufunkcyjny typ VICTRIX EXA 28 prod. Immergas (wiszący, moc c.o.: 5,5-23,7 kW, zakres temp. c.o.: 20-85 0C, moc max. dla c.w.u.: 27,7 kW, temp. 
c.w.u.: 30-60 0C, stopień ochrony elektrycznej: IPX5D, wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej, zapłon elektroniczny, elektroniczna pompa c.o., możliwość sterowania pogodowego i 
współpracy z rozdzielaczami DIM)

13 - - 1 500,00

44 Maska samochodowa (siatka maskująca o wymiarach 12 m x 12 m – łącznie 144 m2) 1 - - 1 500,00
45 Studnia rurowa SR-7 1 - - 700,00
46 Studnia rurowa SR-7 1 - - 700,00
47 Agregat sprężarkowy WAN-C (napędzany silnikiem elektrycznym, pojemność zbiornika 115 l) 1 - - 2 500,00
48 Spawarka prostownikowa SPM 200 (zakres prądu spawania: 50-200 A, napięcie zasilania 3 x 400 V, 50 Hz, waga 65 kg) 1 - - 450,00
49 Spawarka transformatorowa CE 225/230 (moc 4 kW, napięcie spawania 22-25V) 1 - - 320,00
50 Części samochodowe do STAR 660 - pakiet zawierający 6 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym: drzwi, osłony drzwi, pokrowce chłodnicy, zamki drzwi 1 - - 1 000,00

51 Części samochodowe do UAZ - pakiet zawierający 10 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym: drzwi, klosze lampy, osłona sprzęgła, pokrowce chłodnicy, szyba, tarcza koła, 
zasłona chłodnicy, zbiornik paliwa, zderzak 1 - - 2 500,00

52 Części samochodowe - pakiet zawierający 15 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: chłodnice, felga, klamki drzwi, lampy, szyby, zamek maski itp. 1 - - 4 000,00
53 Opony do samochodów osobowych - pakiet zawierający 8 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: 215/55 R16, 185 R15, 205/55 R16, 195/70 R15 itp. 1 - - 4 500,00
54 Wytwornice acetylenowe - pakiet zawierający 3 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu) 1 - - 300,00
55 Szafy metalowe na akta - pakiet zawierający 10 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: szafy 1D, Szafy 2D itp. 1 - - 1 200,00

56 Grubościówka DSKE-2 JAROMA (moc silnika głównego 15 kW, max. szerokość strugania 800 mm, max grubość obrabianego materiału 250 mm, min. grubość obrabianego materiału 3 
mm, min. długość 380 mm) 1 - - 9 000,00

57 Frezarko - tarczówka DYFE-2 JAROMA (do frezowania elementów drewnianych, silnik elektryczny 230 V/50 Hz, moc 4 kW) 1 8426 1976 4 500,00

58 Samochód ogólnego przeznaczenia średniej ładowności STAR-200 (przebieg pojazdu 188070 km, stan licznika 15583 km, widoczne ślady korozji, urwany czop wału korbowego I 
cylindra, trudności we włączeniu biegów) 1 75306 1990 7 200,00

59 Samochód ogólnego przeznaczenia średniej ładowności STAR-200 (przebieg pojazdu 206412 km, stan licznika 31 km, widoczne ślady korozji, wycieki z przekładni kierowniczej, 
niesprawne oświetlenie zewnętrzne, mała siła hamowania układu hamulcowego) 1 53158 1986 6 500,00

60 Skrzynia ładunkowa płaska 673.00.206 (do samochodu STAR 266) 1 - - 1 100,00
61 Skrzynia ładunkowa płaska 673.00.206 (do samochodu STAR 266) 1 - - 1 100,00
62 Skrzynia ładunkowa płaska 673.00.206 (do samochodu STAR 266) 1 - - 1 100,00
63 Skrzynia ładunkowa płaska 673.00.206 (do samochodu STAR 266) 1 - - 1 100,00
64 Skrzynia ładunkowa płaska 663.18.201 (do samochodu STAR 266) 1 - - 750,00
65 Skrzynia ładunkowa płaska 663.18.201 (do samochodu STAR 266) 1 - - 750,00
66 Samochód ogólnego przeznaczenia średniej ładowności STAR-200 (stan licznika 99508 km, brak koła zapasowego i plandeki, widoczne ślady korozji) 1 53184 1986 7 500,00
67 Skrzynia biegów 101.001.636 (do samochodu STAR 266, uszkodzone mechanizmy wybierania biegów, luz poprzeczny łożyska wałka wyjściowego) 1 - - 300,00

68 Ogumienie - pakiet zawierający 8 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym: dętki 23-5, dętki 8.25-15, dętki 8.40-15, opony 185 R15 C, opony 6.50-16T, opony 7.50 R16C, opony 
235/75 R15 T, opony 215/55 R16 1 - - 2 100,00

69 Sprzęt elektroniczny - pakiet zawierający 413 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym: komputery (bez twardych dysków), monitory 1 - - 8 500,00
70 Sprzęt elektroniczny - pakiet zawierający 226 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym: drukarki, urządzenia wielofunkcyjne 1 - - 3 800,00

71 Silnik wysokoprężny S-359M o numerze katalogowym 359-00-220 (6-cylindrowy, przeznaczony do samochodu STAR A200W, STAR W200, STAR 266, moc 110 kW, przebieg 30125 km, 
pęknięta tuleja i tłok pierwszego cylindra) 1 - - 650,00

72 Skrzynia biegów 101-00-1654 (do samochodu STAR 266, zablokowany napęd II i III biegu, wycieki płynu eksploatacyjnego) 1 - - 200,00
73 Szafy metalowe - pakiet zawierający 7 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym: szafy metalowe na odzież WP2-34, szafy na akta 1 D i 2 D 1 - - 2 200,00

74 Zbiornik stalowy 10 m3 do przechowywania MPS ZSS-10 (pojemność 10 m3, średnica wewnętrzna 1800 mm, długość 4000 mm, grubość płaszcza 14 mm, grubość dennic 9 mm, masa 
1970 kg) 1 - - 3 000,00

75 Zbiornik stalowy 15 m3 do przechowywania MPS ZSP-15 (wykonany z blachy stalowej o grubości 4 mm, pojemność geometryczna 15,6 m3, średnica 1908 mm, długość 5650 mm, 
ciężar 1710 kg) 1 - - 4 000,00

76 Zbiornik stalowy 50 m3 do przechowywania paliw ZSP-50 (pojemność nominalna 50 m3, średnica wewnętrzna 28160 mm, długość całkowita 8417 mm, grubość płaszcza 8 mm, 
grubość dna 8 mm, masa 9102 kg, dwa włazy, posiada zaczepy do transportu oraz mocowania zbiornika do platformy kolejowej) 1 - - 8 000,00

77 Drabina przystawna ciężka aluminiowa ZS-2099 (ratownicza drabina dwuprzęsłowa, szczeble w kształcie litery D o szerokości 45 mm, szerokość transportowa 560 mm, min. długość 
5,6 m, max. długość 10,05 m, masa 35 kg plus drążki podporowe o masie 14,8 kg) 1 - - 1 500,00

78 Szafy metalowe na odzież - pakiet zawierający 2 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym: szafa o wymiarach 1800 mm x 800 mm x 490 mm - 7 szt., szafa o wymiarach 1850 
mm x 800 mm x 520 mm - 25 szt. 1 - - 3 800,00

79 Sprzęt elektroniczny - pakiet zawierający 322 poz. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: switch-e, drukarki, urządzenia wielofunkcyjne, komputery (bez twardych dysków), 
monitory, ups-y itp. 1 -  5 621,95

80 Ładowarka hydrauliczna Ł-220 (przepracowała 12932,5 mtg, przebieg 31603 km, popękane osłony siłowników hamulca, blokuje się hamulec I i II osi, wypracowany układ skrętny 
maszyny) 1 71 1986 18 000,00

81 Naczepa transportowa ZREMB D-18 (ładowność do 19000 kg, powierzchnia platformy ładunkowej 27,13 m2, przyczepa przejechała 107928 km, wypracowane zawiasy burt, popękane 
osłony siłowników hamulca) 1 2155 1989 11 000,00

82 Naczepa transportowa ZREMB N-162 (przeznaczona do przewożenia ciężkich maszyn, urządzeń budowlanych, ładowność 16 t, obciążenie wózka naczepy ładunkiem do 14500 kg, 8 - 
kołowa, przebieg 215071 km, brak hamulca postojowego, skorodowane dysze osi, słaba siła hamowania II-ej osi - prawa strona, posiada ogniska korozji) 1 392 1980 10 000,00

83 Unit stomatologiczny EKODENT-X EKO 50 (rok produkcji 2010, 4 rękawy górne, system kulowy, klawiatura sterująca fotelem i unitem, lampa ISA 15000 lux - max. 30000 lux) 1 - 2010 6 000,00



O G Ł O S Z E N I E  4 5 0 0 0

PRZETARG PRZETARG PRZETARG PRZETARG PRZETARG PRZETARG PRZETARG PRZETARG PRZETARG PRZETARG PRZETARG PRZETARG PRZETARG PRZETARG PRZETARG PRZETARG

PR
ZE

TA
RG

 
PR

ZE
TA

RG
 

PR
ZE

TA
RG

 
PR

ZE
TA

RG
 

PR
ZE

TA
RG

 
PR

ZE
TA

RG
 

PR
ZE

TA
RG

 
PR

ZE
TA

RG
 

PR
ZE

TA
RG

 
PR

ZE
TA

RG

1.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.10.2022 r. o godz. 12:00 w siedzibie Oddziału Regionalnego 
Agencji Mienia Wojskowego w Krakowie, ul. Montelupich 3 (wjazd od ul. Kamiennej).

2.  Mienie wystawione do przetargu dostępne jest do obejrzenia, po uzgodnieniu telefonicznym, w dniach 
04.10. 2022 - 07.10.2022 r. w godz. 10:00 – 13:00 w następujących miejscach:

  • poz. 1÷54 OR AMW Gliwice • poz. 55÷57 4 WOG Gliwice • poz. 58÷68 4 WOG GZ Tarnowskie Góry-
Lasowice • poz. 69÷70 4 WOG GZ Tarnowskie Góry • poz. 71, 72 4 WOG GZ Bytom • poz. 73 4 WOG SOI 
Lubliniec • poz. 74÷76 4 WOG Toszek • poz. 77 4 WOG GZ Bielsko-Biała • poz. 78 4 WOG GZ Bielsko Biała/ 
Mikuszowice • poz. 79 OR AMW Kraków • poz. 80÷82 35 WOG SOI I Kraków • poz. 83 35 WOG Rząska  
• poz. 84 35 WOG Kraków • poz. 85, 86 JW 4724 Kraków • poz. 87 RCI (na terenie 8 BLTr Balice)  
• poz. 88÷94 8BLTr Balice • poz. 95 8 BLTr Brzoskwinia • poz. 96÷100 3 RBLog Skład Niedźwiedź  
• poz. 101 31 WOG SOI Nowy Glinnik • poz. 102 33 WOG GZ Sandomierz • poz. 103, 104 33 WOG GZ/SOI 
Kielce • poz. 105 8 BLTr Balice, JW 4724 Kraków, RZI Kraków • poz. 106 JW 4724 Kraków, 8 BLTr Balice  
• poz. 107÷109 8 BLTr Balice • poz. 110 8 BLTr Balice, 35 WOG Kraków, JW 4724 Kraków • poz. 111÷113 
JW 4724 Kraków • poz. 114÷116 31 WOG SOI Nowy Glinnik • poz. 117, 118 31 WOG SOI Nowy Glinnik, 
GZ Tomaszów Mazowiecki • poz. 119, 120 WOSzK Kościelisko • poz. 121, 124 JW 4101 Lubliniec, 4 WOG 
Gliwice • poz. 122, 123 JW 4101 Lubliniec.

  Adresy ww. jednostek organizacyjnych oraz dane do 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. 

3.  Nabywca zobowiązany jest do odebrania mienia z pozycji 1÷124 w terminie do dnia 25.11.2022 r. 
4.  Oferent zobowiązany jest złożyć ofertę na wszystkie odpady wyszczególnione w danej pozycji przetargowej.
5.  Szczegółowy wykaz mienia oferowanego w poz. 10÷21, 27÷29, 50÷55, 68÷70, 73, 78, 79, 84, 87, 

89, 90, 98, 99, 102 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 O/Kraków, nr konta 83 1130 
1150 0012 1243 8520 0020, 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 zaksię-
gowania 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),

 •  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 organiza-
tora 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. 105÷124 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, a w przypadku poz. 117 potwierdzoną za 
zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia o wpisie do rejestru BDO, w zakresie gospodarowania zużytym 
sprzętem elektrycznym i elektronicznym.

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

11.  Na pozycję 115 ofertę mogą składać również osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przed-
siębiorcami, na zasadach określonych w Ogólnych Warunkach Sprzedaży.

12.  Ofertę należy złożyć (przesłać/doręczyć) w Biurze Obsługi Klienta w OR AMW w Krakowie, ul. Montelupich 3,  
w terminie do dnia 11.10.2022 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 przeznaczenie. Oferta powinna znaj-
dować 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 4/OK-DG/2022 – nie otwierać przed 11.10.2022 r. do godziny 12:00”.
14.  Oferta powinna być złożona na „Formularzu ofertowym” obowiązującym u organizatora przetargu i zawie-

rać:
 •  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 wyma-

gane).
15.  Formularz ofertowy oraz Ogólne Warunki Sprzedaży, wzór umowy sprzedaży i upoważnienia można pobierać 

w siedzibie Oddziału w Krakowie od dnia 27.09.2022 r. do dnia 10.10.2022 r., w godz. 7:00 – 15:00 oraz 
w dniu przetargu w godz. 7:00 – 11:00, Biuro Obsługi Klienta lub ze strony internetowej – www.amw.com.

pl, w zakładce „Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Sprzęt wojskowy i wyposażenie – Sprzedaż przetargowa”.
16.  Ogólne Warunki Sprzedaży stanowią integralną część ogłoszenia o przetargu i zawieranych umów sprzedaży 

w trybie przetargu.
17.  Oferenci składając ofertę oświadczają, że zostały im doręczone, zapoznali się i akceptują Ogólne 

Warunki Sprzedaży.
18.  Na wybrane przez organizatora przetargu pozycje przetargowe, zawarta zostanie pisemna umowa sprzeda-

ży, która wyłącza stosowanie Ogólnych Warunków Sprzedaży tylko w zakresie uregulowanym w niej w spo-
sób odmienny. Pisemna umowa sprzedaży może zawierać dodatkowe uregulowania nieujęte w Ogólnych 
Warunkach Sprzedaży.

19.  Oferta niezłożona na formularzu ofertowym obowiązującym u organizatora przetargu, niekompletna bądź 
niezawierająca wszystkich informacji wymaganych treścią ogłoszenia i Ogólnych Warunków Sprzedaży, 
zostanie odrzucona.

20.  W razie ustalenia, że kilku Oferentów zaoferowało tę samą cenę, prowadzący przetarg postanawia o konty-
nuowaniu 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.

21.  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.

22.  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 2022 r. poz. 931, z późn. zm.) oraz wydanych na jej 
podstawie aktów wykonawczych.

23.  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.

24.  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 – Informacje 
– Polityka prywatności”, dostępne są w siedzibie Oddziału Regionalnego AMW w Krakowie oraz zostaną 
przekazane w momencie pozyskiwania danych osobowych.

25.  Szczegółowe informacje dotyczące oferty bezprzetargowej sprzedaży rzeczy ruchomych niekoncesjonowa-
nych i sklepu internetowego AMW zamieszczone są na stronie internetowej www.amw.com.pl 

26.  Szczegółowe informacje: e-mail: b.sieradzka@amw.com.pl, a.kepa@amw.com.pl, faks 12 211 4005, oraz 
tel. 12 211 4106, 12 211 4044, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 14:30.

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

84 Skrzynie metalowe na akta - pakiet zawierający 3 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym: skrzynia o wymiarach 480x680x310 mm - 7 szt., skrzynia o wymiarach 510 mm x 
350 mm x 200 mm - 68 szt., skrzynia o wymiarach 510 mm x 370 mm x 210 mm - 4 szt. 1 - - 5 000,00

85 Samochód ciężarowo - osobowy wysokiej mobilności MERCEDES 290 GD/L (stan licznika 38608 km, posiada liczne ogniska korozji, widoczne dziury w podłodze od strony kierowcy i 
pasażera, uszkodzona stacyjka, brak korka chłodnicy, wyposażony w wyciągarkę) 1 WDB46133817093296 1993 48 000,00

86 Samochód ogólnego przeznaczenia średniej ładowności STAR-200 (uszkodzona pompa paliwa, przebieg pojazdu 167473 km, stan licznika 25140 km - wymieniony) 1 57613 1987 8 000,00
87 Sprzęt elektroniczny - pakiet zawierający 144 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: drukarki, monitory, zasilacze, routery, aparaty telefoniczne itp. 1 - - 2 200,00

88 Zespół spalinowo-elektryczny AB-4-0/230/M-2/CZ400/R (mocowany na ramie, silnik z zapłonem iskrowym, na przyczepie typu GAZ-704, prądnica o mocy znamionowej 4 kVA, 
napięcie 1-fazowe 230V) 1 DU24230424 1991 900,00

89 Szczotki - pakiet zawierający 10 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu) przeznaczone do czyszczenia płyty lotniska (metalowe, zawierające plastikowe elementy) 1 - - 900,00

90 Sprzęt kwaterunkowy - pakiet zawierający 21 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym: szafy metalowe na akta, szafy metalowe na odzież, taborety, łóżka koszarowe, stoły 
kuchenne, szafki przyłóżkowe 1 - - 7 500,00

91 Platforma do opieki medycznej podczas lotu (podstawa zestawu osadzona na szynach, na standardowej palecie lotniczej NATO) 1 - - 1 200,00

92 Samochód ciężarowo - osobowy HONKER 2000 typ 2424 (stan licznika: 170629 km, brak wyciągarki i koła zapasowego, liczne ślady korozji, dwie dziury w lewym progu pojazdu, silnik 
wyeksploatowany, nadmierne dymienie) 1 SUL242424Y0000841 2000 13 000,00

93 Sprężarka - kompresor FINI COMPRESSORS - typ P10A (zbiornik EURE UC 147K 100X, pojemność 100 l, silnik 1,5 kW, 380V 50 Hz, wypalony stojan i wirnik silnika sprężarki) 1 9,106E+09 1999 1 300,00

94 Unit stomatologiczny PROMATIC 1057 (wyposażony w fotel z regulacją wysokości i ułożenia pacjenta, lampę zabiegową, spluwaczkę, ślinociąg, konsolę dla lekarza i asysty, typ 
ochronny B, napięcie zasilania 220-240V) 1 - - 2 000,00

95 Zespół spalinowo - elektryczny AB-8-T/400/R (mocowany na ramie, prądnica o mocy znamionowej 8 kVA, napięcie 3-fazozwe 380 V) 1 24216068 1991 1 000,00

96 Pompa motorowa paliwowa typu PMP-150 (do przetłaczania paliw rurociągami dalekosiężnymi, z silnikiem spalinowym czterosuwowym, wydajność 150 m3/h przy 1450 obr./min, 
ciśnienie tłoczenia 2,0 MPa) 1 1098 1975 7 000,00

97 Rurociąg stalowy dystrybucyjny RSD-75 (przeznaczony do budowy nalewaków samochodowych w warunkach polowych, długość kompletu 0,25 km, średnica 75 mm, masa kompletu 
3,36 t) 1 139 1968 4 000,00

98 Sprzęt mps - pakiet zawierający 15 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: kanistry stalowe 20 l - 405 szt., wiadra metalowe, pompy skrzydełkowe, klucze do beczek, 
lejki, odmierzacz paliw płynnych, beczki stalowe 200 l - 4 szt. itp. 1 - - 8 000,00

99 Sprzęt mps - pakiet zawierający 19 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: waga dziesiętna, beczki stalowe, kanistry stalowe 5 l - 182 szt., lejki beczkowe, pompy ręczne 
itp. 1 - - 2 000,00

100 Smar AEROSHELL GREASE 33 MS - pakiet zawierający 9,00 kg (3 puszki - każda o wadze 3 kg, data produkcji 03.2011, produkt niepełnowartościowy) 1 - - 300,00
101 Przetrząsaczo - zgrabiarka Z 211/2 (posiada ślady korozji, wypracowane piasty kół grabiących) 1 IN-B3705 1986 500,00
102 Szafy metalowe na odzież - zawierający 2 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym: szafy o wymiarach 1850 mm x 800 mm x 520 mm - 30 szt. 1 - - 3 600,00
103 Urządzenie adaptacyjne do przewozu rannych samochodem ciężarowym 1 - - 400,00
104 Pojemnik na odpady KP-7 3450 x 1730 x 1460 (posiada ogniska korozji) 1 - - 2 500,00

Nr poz. 
przet. Nazwa odpadu Ilość (kg/

pakiet)

Cena jednostkowa 
wywoławcza netto (zł/

kg)/(zł/pakiet)

105
Inne niewymienione odpady (w tym m.in. uszczelki, części pojazdów wykonane z plastiku) (kod odpadu 16 01 99) 130,000 0,01
Odpadowe filtry olejowe (kod odpadu 16 01 07*) 503,000 0,01
Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80 (w tym m.in. zużyte torby, wąż) (kod odpadu 16 03 04) 6,300 0,03

106
Odpadowe tworzywa sztuczne (kod odpadu 16 01 19) 128,000 0,01
Odpadowe tworzywa sztuczne (kod odpadu 17 02 03) 10,000 0,01
Opakowania z tworzyw sztucznych (kod odpadu 15 01 02) 100,000 0,01

107 Odpadowe opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (w tym m.in. mausery o poj. 1000 l po produktach MPS) (kod odpadu 15 01 10*) 2 490,800 0,01
108 Odpadowe tworzywa sztuczne i guma (kod odpadu 19 12 04) 60,000 0,01

109
Odpadowe szkło (szyby z pojazdów) (kod odpadu 16 01 20) 30,000 0,01
Odpadowe szkło (kod odpadu 17 02 02) 110,000 0,01

110 Zużyte opony (nienadające się do bieżnikowania i dalszego użytkowania) (kod odpadu 16 01 03) 3 667,350 0,40

111
Zużyte inne baterie i akumulatory (kod odpadu 16 06 05) 41,000 1,00
Zużyte baterie i akumulatory ołowiowe (kod odpadu 16 06 01*) 1 452,000 2,40

112
Złom metali nieżelaznych (kod odpadu 16 01 18) 7,000 5,00
Złom metali żelaznych (kod odpadu 16 01 17) 500,000 1,00

113 Odpady tekstylne (kod odpadu 15 02 03) 79,080 0,01

114
Przepracowane inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe (kod odpadu 13 02 08*) 4 259,000 1,20
Przepracowane płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 16 01 14 (kod odpadu 16 01 15) 1 036,130 0,01

115 Odpadowe drewno (kod odpadu 17 02 01) 133,800 0,01
116 Odpady drewna zawierające substancje niebezpieczne (m.in. płyty meblowe, zużyte meble, palety) – pakiet o masie 5 291,00 kg (kod odpadu 17 02 04*) 1 3,00
117 Zużyte urządzenie elektryczne i elektroniczne (kod odpadu 16 02 14) 1 219,000 0,80

118
Złom aluminiowy (kod odpadu 17 04 02) 14,800 5,00
Złom miedzi, brązu i mosiądzu (kod odpadu 17 04 01) 10,000 17,00
Złom żelaza i stali (kod odpadu 17 04 05) 3 829,700 0,90

119
Przepracowane inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe (kod odpadu 13 02 08*) 720,000 1,00
Przepracowane płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 16 01 14 (kod odpadu 16 01 15) 371,000 0,01

120 Złom żelaza i stali (kod odpadu 17 04 05) 4 440,000 0,90
121 Odpadowy papier i tektura (wybrakowane mapy) (kod odpadu 19 12 01) 1 938,800 0,01
122 Zużyte baterie i akumulatory ołowiowe (kod odpadu 16 06 01*) 1 897,000 2,40
123 Zużyte opony (nienadające się do bieżnikowania i dalszego użytkowania) (kod odpadu 16 01 03) 3 000,000 0,40

124
Złom żelaza i stali (kod odpadu 17 04 05) 3 000,000 0,90
Złom metali żelaznych (kod odpadu 16 01 17) 500,000 0,90


