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Dyrektor Oddziału Regionalnego w Krakowie
OGŁASZA

PRZETARG PUBLICZNY PISEMNY NR 1/OK-DG/2023 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 Nosze ewakuacyjne składane typ TALON II 90C LITTER STANAG 2040 (nowe) 1 - - 1 800,00
2 Odśnieżarka spalinowa MURRAY 6210701 (czterosuwowy silnik o mocy 5,0 KM, szerokość robocza 53 cm, składana rączka, waga 30 kg) 1 277149 2010 800,00
3 Betoniarka wolnospadowa elektryczna BWE 80 (pojemność robocza bębna 80 litrów, napięcie 230 V, silnik elektryczny, jednofazowy - spalony) 1 - - 400,00
4 Brona zębowa zawieszana o wymiarach 3000 x 1700 x 600 mm (uszkodzona, krzywe ramię stelaża brony) 1 - - 500,00

5 Maszyna do mycia posadzek WAP SSE430 (model ALTO SSE 430) - do mechanicznego mycia podłóg (zbiornik na wodę ze środkiem myjącym, drugi 
na nieczystości, moc - 2000 W, zasilanie - 230 V 50 Hz, nie jest to urządzenie akumulatorowe) 1 113153 2004 2 000,00

6 Wózek ręczny paletowy PR 2500/800 - paleciak (udźwig 2500 kg, długość wideł 800 mm, koła gumowe przy dyszlu, pojedyncze poliuretanowe przy 
widłach, zakres podnoszenia: 85-200 mm, masa własna wózka: 68 kg) 1 - - 1 500,00

7 Namiot techniczny NT-61-66 (plandeka wraz z metalowym stelażem, waga całości około 900 kg, niekompletny) 1 - - 2 000,00
8 Maska czołgowa (siatka masująca o wymiarach 16 m x 14 m – łącznie 224 m2) 1 - - 2 000,00
9 Maska samochodowa (siatka maskująca o wymiarach 12 m x 12 m – łącznie 144 m2) 1 - - 1 500,00

10 Maska samochodowa (siatka maskująca o wymiarach 12 m x 12 m – łącznie 144 m2) 1 - - 1 500,00
11 Opończa samochodu marki STAR 200 PLAWIL 658-08-260 1 - - 600,00
12 Opończa samochodu marki STAR 200 PLAWIL 658-08-260 1 - - 600,00
13 Studnia rurowa SR-7 1 - - 700,00
14 Agregat sprężarkowy WAN-C (napędzany silnikiem elektrycznym, pojemność zbiornika 115 l) 1 - - 2 000,00
15 Wytwornice acetylenowe - pakiet zawierający 3 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu) 1 - - 300,00

16 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 - - 1 500,00

17 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 - - 3 200,00

18 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 - - 3 000,00

19 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

20 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

21 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

22 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

23 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

24 Części samochodowe (elementy układu wydechowego) - pakiet zawierający 6 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym: przewody wydechowe, 
tłumiki 1 - - 700,00

25 Części samochodowe (elementy przeniesienia napędu) - pakiet zawierający 4 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym: most, piasty koła, 
skrzynia biegów 1 - - 4 200,00

26 Części samochodowe (elementy zawieszenia) - pakiet zawierający 7 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym: amortyzatory, pióro resoru, resory, 
sprężyna zawieszenia 1 - - 1 800,00

27 Części samochodowe - pakiet zawierający 13 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym: drążki kierownicze, półosie mostu tylnego, przegub 
zwrotnicy, wały napędowe 1 - - 5 000,00

28 Części samochodowe do AUTOSAN, JELCZ - pakiet zawierający 20 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: głowice cylindrów, koła wałka 
rozrządu, koła zębate, pompy wody, włączniki świateł itp. 1 - - 1 500,00

29 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 - - 5 300,00

30 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 - - 3 500,00

31 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 - - 5 900,00

32 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 - - 8 500,00

33 Części samochodowe do STAR 660 - pakiet zawierający 6 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym: drzwi, osłony drzwi, pokrowce chłodnicy, 
zamki drzwi 1 - - 700,00

34 Części samochodowe - pakiet zawierający 15 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: chłodnice, felga, klamki drzwi, lampy, szyby, 
zamek maski itp. 1 - - 2 800,00

35 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 - - 1 800,00

36 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

37 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 - - 700,00

38 Smar NYCO GREASE GN 17 - pakiet zawierający 50 kg (50 puszek o wadze 1 kg, data produkcji 06.2012, produkt niepełnowartościowy) 1 - - 500,00

39 Sprzęt warsztatowy - pakiet zawierający 3 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym: wulkanizator, urządzenie do kontroli świateł, podnośnik 
kanałowy 1 - - 3 500,00

40-50
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 C, moc 
max. dla c.w.u.: 27,7 kW, temp. c.w.u.: 30-60 C, stopień ochrony elektrycznej: IPX5D, wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej, zapłon elektroniczny, 
elektroniczna pompa c.o., możliwość sterowania pogodowego i współpracy z rozdzielaczami DIM)

11 - - 1 000,00

51 Sprzęt kuchenny - pakiet zawierający 9 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m. in.: piec konwekcyjny, maszyna wieloczynnościowa, 
maszyna do rozdrabniania warzyw itp. 1 - - 5 000,00

52 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 7 000,00

53 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 6 200,00

54 Samochód ogólnego przeznaczenia średniej ładowności STAR-200 (stan licznika 99 508 km, brak koła zapasowego i plandeki, widoczne ślady 
korozji) 1 53184 1986 7 200,00

55 Skrzynie ładunkowe płaskie 637.00.206 - pakiet zawierający 5 skrzyń (do samochodu STAR) 1 - - 5 500,00
56 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 - - 2 000,00
57 Drewno z wycinki liściaste/iglaste - pakiet zawierający 15,47 m3 1 - - 2 600,00

58 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 - - 2 800,00

59 Zbiornik stalowy 15 m3 do przechowywania MPS ZSP-15 (wykonany z blachy stalowej o grubości 4 mm, pojemność geometryczna 15,60 m3, średnica 
1908 mm, długość 5650 mm, ciężar 1710 kg) 1 - - 3 800,00

60 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 - - 1 200,00
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1.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.02.2023 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 
31.01.2023 - 03.02.2023 r. w godz. 10:00 – 13:00 w następujących miejscach:

  • poz. 1÷50 OR AMW Gliwice • poz. 51 4 WOG Gliwice • poz. 52÷55 4 WOG GZ Tarnowskie Góry-Lasowice • 
poz. 56, 57 4 WOG SOI Lubliniec • poz. 58, 59 4 WOG GZ Toszek • poz. 60 4 WOG GZ Bielsko-Biała • poz. 61  
RCI (na terenie 8 BLTR Balice) • poz. 62 JW 4724 Kraków • poz. 63, 64 35 WOG SOI Kraków • poz. 65, 66 
8 BLTr Balice • poz. 67 3 RBLog Skład Niedźwiedź • poz. 68 33 WOG GZ Kielce • poz. 69 3 RBLog Skład 
Niedźwiedź, 8 BLTr Balice • poz. 70 JW 4724 Kraków, 35 WOG Rząska, 35 WOG SOI Kraków • poz. 71 35 
WOG Rząska, JW. 4724 Kraków, 33 WOG GZ Kielce • poz. 72 8 BLTr Balice • poz. 73 35 WOG Rząska, JW. 
4724 Kraków, 4 WOG Gliwice, 8 BLTr Balice, 35 WOG SOI Kraków, 4 WOG: GZ Bielsko-Biała, GZ Tarnowskie 
Góry – Lasowice, GZ Bytom • poz. 74 35 WOG Rząska • poz. 75 JW 4724 Kraków, 35 WOG SOI Kraków, RZI 
Kraków, 3 RBLog Kraków • poz. 76 33 WOG: GZ Sandomierz, GZ Kielce, JW 4101 Lubliniec, 4 WOG: 330 krt 
Radzionków, GZ Tarnowskie Góry - Lasowice, GZ Bielsko Biała, Gliwice, GZ Bytom, GZ Toszek • poz. 77 JW 
4101 Lubliniec, 4 WOG: Gliwice, GZ Tarnowskie Góry – Lasowice, GZ Bytom, GZ Bielsko-Biała, JW. 4724 GZL 
Gliwice • poz. 78 4 WOG: GZ Tarnowskie Góry – Lasowice, Gliwice, GZ Bytom, GZ Bielsko-Biała, JW 4724 
GZL Gliwice • poz. 79 JW 4101 Lubliniec, 4 WOG Gliwice • poz. 80 JW 4724 GZL Gliwice, JW 4101 Lubliniec, 
4 WOG: Gliwice, GZ Lubliniec, GZ Bytom, GZ Tarnowskie Góry – Lasowice, GZ Bielsko-Biała, SOI Katowice  
• poz. 81 33 WOG: GZ Kielce, GZ Sandomierz.

  Adresy ww. jednostek organizacyjnych, dane do kontaktu oraz opis mienia zostały zamieszczone na stronie 
internetowej www.amw.com.pl, w zakładce „Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Sprzęt wojskowy i wyposa-
żenie – Sprzedaż przetargowa” oraz dostępne są u organizatora przetargu. 

3.  Nabywca zobowiązany jest do odebrania mienia z pozycji 1÷81 w terminie do dnia 24.03.2023 r. 
4.  Oferent zobowiązany jest złożyć ofertę na wszystkie odpady wyszczególnione w danej pozycji przetargowej.
5.  Szczegółowy wykaz mienia oferowanego w poz. 15÷18, 24÷37, 39, 51, 56, 61, 63 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. 69÷81 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. 73 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.  Warunkiem wydania Kupującemu przepracowanych olejów (wg kodów odpadów właściwych dla danego miej-
sca magazynowania) jest uprzednie lub jednoczesne odebranie przez Kupującego przepracowanych płynów 
hamulcowych i/lub przepracowanych płynów zapobiegających zamarzaniu zawierających substancje nie-
bezpieczne i/lub przepracowanych płynów zapobiegających zamarzaniu innych niż wymienione w 16 01 14  
zakupionych w ramach danej pozycji przetargowej – z danego miejsca ich magazynowania, wskazanego 
w „Wykazie odpadów przeznaczonych do sprzedaży…” - dotyczy pozycji przetargowej nr 70, 76.

12.  Od produktu w poz. 38 został opłacony podatek akcyzowy w należnej wysokości. 
13.  Ofertę należy złożyć (przesłać/doręczyć) w Biurze Obsługi Klienta w OR AMW w Krakowie, ul. Montelupich 

3, w terminie do dnia 07.02.2023 r. do godziny 11:00.
14.  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 1/OK-DG/2023 – nie otwierać przed 07.02.2023 r. do godziny 12:00”.
15.  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).

16.  Formularz ofertowy oraz Ogólne Warunki Sprzedaży, wzór umowy sprzedaży i upoważnienia można pobierać 
w siedzibie Oddziału w Krakowie od dnia 24.01.2023 r. do dnia 06.02.2023 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”.

17.  Ogólne Warunki Sprzedaży stanowią integralną część ogłoszenia o przetargu i zawieranych umów sprzedaży 
w trybie przetargu.

18.  Oferenci składając ofertę oświadczają, że zostały im doręczone, zapoznali się i akceptują Ogólne 
Warunki Sprzedaży.

19.  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.

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

21.  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.

22.  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.

23.  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.

24.  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.

25.  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.

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

27.  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

61 Sprzęt elektroniczny - pakiet zawierający 144 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: drukarki, monitory, zasilacze, routery, aparaty 
telefoniczne itp. 1 - - 1 900,00

62 Samochód ogólnego przeznaczenia średniej ładowności STAR-200 (uszkodzona pompa paliwa, przebieg pojazdu 167 473 km (stan licznika 25 140 
km - wymieniony) 1 57613 1987 7 800,00

63 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 - - 4 500,00

64 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 9 500,00

65 Platforma do opieki medycznej podczas lotu (podstawa zestawu osadzona na szynach, na standardowej palecie lotniczej NATO) 1 - - 1 000,00

66 Samochód ciężarowo-osobowy HONKER 2000 typ 2424 (stan licznika: 170 629 km, brak wyciągarki i koła zapasowego, liczne ślady korozji, dwie 
dziury w lewym progu pojazdu, silnik wyeksploatowany, nadmierne dymienie) 1 SUL242424Y0000841 2000 12 000,00

67 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
68 Pojemnik na odpady KP-7 3450X1730X1460 (posiada ogniska korozji) 1 - - 1 800,00

Nr poz. 
przet. Nazwa odpadu Ilość (kg)

Cena jednostkowa 
wywoławcza netto 

(zł/kg)
69 Odpadowe opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (kod odpadu 15 01 10*) 10 527,10 0,01

70

Przepracowane inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe (kod odpadu 13 02 08*) 14 051,20 1,50
Przepracowane płyny hamulcowe (kod odpadu 16 01 13*) 5,00 0,01
Przepracowane płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 16 01 14 (kod odpadu 16 01 15) 1 048,50 0,01
Przepracowane płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje (kod odpadu 16 01 14*) 4 169,80 0,01

71
Zużyte baterie i akumulatory niklowo-kadmowe (kod odpadu 16 06 02*) 59,00 1,00
Zużyte baterie i akumulatory ołowiowe (kod odpadu 16 06 01*) 1 698,00 2,50
Zużyte inne baterie i akumulatory (kod odpadu 16 06 05) 72,22 1,00

72 Zużyte opony (nienadające się do bieżnikowania lub dalszego użytkowania) (kod odpadu 16 01 03) 1 899,00 0,25

73

Elementy usunięte ze zużytych urządzeń (kod odpadu 16 02 16) 381,00 0,40
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne zawierające substancje niebezpieczne (kod odpadu 16 02 13*) 1 225,00 0,80
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne zawierające substancje niebezpieczne (świetlówki, żarniki, żarówki) (kod odpadu 16 02 13*) 85,00 0,05
Zużyte urządzenie elektryczne i elektroniczne (kod odpadu 16 02 14) 8 872,40 1,00

74 Odpadowy papier i tektura (wybrakowane mapy) (kod odpadu 19 12 01) 6 517,00 0,03

75

Złom metali nieżelaznych (kod odpadu 16 01 18) 257,00 5,50
Złom metali żelaznych (kod odpadu 16 01 17) 10 500,00 1,00
Złom żelaza i stali (kod odpadu 17 04 05) 1 264,50 1,00
Zużyte kable inne niż wymienione w 17 04 10 (kod odpadu 17 04 11) 220,00 1,20

76

Przepracowane inne oleje hydrauliczne (kod odpadu 13 01 13*) 244,00 1,50
Przepracowane inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe (kod odpadu 13 02 08*) 9 618,20 1,50
Przepracowane mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych (kod odpadu 13 02 05*) 3 962,90 1,50
Przepracowane płyny hamulcowe (kod odpadu 16 01 13*) 380,10 0,01
Przepracowane płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 16 01 14 (kod odpadu 16 01 15) 3 346,90 0,01
Przepracowane płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje (kod odpadu 16 01 14*) 2 014,60 0,01
Przepracowane syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe (kod odpadu 13 02 06*) 875,50 1,50

77 Zużyte baterie i akumulatory ołowiowe (kod odpadu 16 06 01*) 8 346,00 2,40
78 Zużyte opony (nienadające się do bieżnikowania lub dalszego użytkowania) (kod odpadu 16 01 03) 8 260,00 0,50
79 Odpadowy papier i tektura (wybrakowane mapy) (kod odpadu 19 12 01) 2 938,80 0,01

80

Złom aluminiowy (kod odpadu 17 04 02) 57,07 5,50
Złom metali żelaznych (kod odpadu 16 01 17) 8 386,00 1,00
Złom miedzi, brązu i mosiądzu (kod odpadu 17 04 01) 50,387 17,00
Złom mieszaniny metali (kod odpadu 17 04 07) 159,50 2,00
Złom żelaza i stali (kod odpadu 17 04 05) 6 155,56 1,00
Zużyte kable inne niż wymienione w 17 04 10 (kod odpadu 17 04 11) 16,50 1,50

81

Złom metali żelaznych (kod odpadu 16 01 17) 374,00 1,00
Złom miedzi, brązu i mosiądzu (kod odpadu 17 04 01) 3,00 15,00
Złom mieszaniny metali ( kod odpadu 17 04 07 ) 88,30 2,50
Złom żelaza i stali (kod odpadu 17 04 05) 5 728,865 1,00


