
 

O G Ł O S Z E N I E   O   S P R Z E D A Ż Y 
z dnia  05.02.2014r. 

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Baborowie informuje o wyznaczeniu 

do sprzedaży pojazdów stanowiących mienie spółki. 

 

Termin  składania ofert kupna: 21.02.2014r. godz.: 11:45 

Miejsce składania ofert: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Krakowska 1, 48 – 120 Baborów  

  kasa – I piętro 

Forma składania ofert: oferta w formie papierowej winna być złożona w zamkniętej kopercie  
z dopiskiem: „OFERTA ZAKUPU – NIE OTWIERAĆ PRZED GODZ.: 12:00 DNIA 
21.02.2014r”. 

Oferta winna zawierać: dane oferenta - imię i nazwisko, adres zamieszkania, lub nazwa firmy, numer  
tel. kontaktowego, oferowaną kwotę minimalną za przedmiot sprzedaży. 

Otwarcie ofert:  otwarcie ofert jest jawne i nastąpi 21.02.2014r. o godz.: 12:00 w siedzibie 
Zakładu Usług Komunalnych w Baborowie – I piętro /pok. nr 1/. 

Rozstrzygnięcie:  W przypadku złożenia powyżej jednej oferty na zakup danego pojazdu,  
oferenci zostaną zaproszeni do licytacji. Minimalne postąpienie w licytacji 
wyznacza się na kwotę 50,00 zł brutto. 

Wadium:   Sprzedający nie przewiduje wpłaty wadium 

Forma płatności:  w kasie Zakładu Usług Komunalnych przy ul. Krakowskiej 1 w Baborowie – I  
piętro,  lub na konto bankowe ( 32 8866 0006 2001 0000 0185 0001) Zakładu 
Usług Komunalnych. W przypadku płatności przelewem zakupiony pojazd 
zostanie wydany Kupującemu po okazaniu dowodu przelewu. 

Podstawa prawna:  ZARZĄDZENIE NR 3/2014 Prezesa Zarządu Zakładu Usług Komunalnych Spółki 

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Baborowie z dnia 29.01.2014r. 

w sprawie sprzedaży ruchomości stanowiących majątek spółki. 

 

Wykaz pojazdów przeznaczonych do sprzedaży wraz z ceną minimalną: 

1. Spychacz gąsienicowy DT-75,     cena minimalna:   6.700,00 zł brutto 
słownie: sześć tysięcy siedemset i 00/100 zł brutto 

2. Koparko – ładowarka CASE 580S,    cena minimalna: 12.700,00 zł brutto 
słownie:  dwanaście tysięcy siedemset i 00/100 zł 

3. Ciągnik rolniczy Ursus C-360,     cena minimalna:   9.300,00 zł brutto 
słownie: dziewięć tysięcy trzysta i 00/100 zł brutto 

4. Samochód ciężarowy STAR 200 – asenizacyjny,  cena minimalna:   4.800,00 zł brutto 
słownie: cztery tysiące osiemset i 00/100 zł 

5. Samochód MULTICAR K25L52L,    cena minimalna:   2.600,00 zł brutto 

słownie: dwa tysiące sześćset i 00/100 zł brutto 

Opis techniczny pojazdów: 

1. Spychacz gąsienicowy DT-75 
- numer silnika: 90916 C 
- masa własna:  8.400 kg 
- pojemność silnika: 6.300 cm3 
- moc silnika: 75 kM 
Ocena techniczna: ME/71/13 z dnia 04.12.2013r. 
Stwierdzone usterki: elementy gąsienic znacznie zużyte, sworznie łączące elementy gąsienic 
nadmiernie zużyte, elementy wózków jezdnych nadmiernie wyrobione, koła gniazdkowe napędowe                
i napędzane nadmiernie zużyte, osłony silnika i maska pogięta, popękana, i skorodowana, czołownica 
maski silnika pogięta, uszczelnienia silników podnoszenia lemiesza uszkodzone, kabina pogięta, 
popękana i skorodowana powierzchniowo, lakier kabiny zmatowiały i popękany, brak kpl. siedzenia 
pasażera, zbiornik paliwa pogięty i skorodowany powierzchniowo, konstrukcja siedzenia operatora 
skorodowana, obicie porozrywane, instalacja elektryczna uszkodzona, brak akumulatora silnika 
rozruchowego. 
 



2. Koparko – ładowarka CASE 580S 
- numer nadwozia: 3742131 
- dopuszczalna ładowność: 9900 kg 
- masa własna: 7400 kg 
- pojemność silnika: 4500 cm3 
- moc silnika: 67kW /91kM/ 
- rok produkcji: 1981 
- stal licznika: 7.793 mtg 
- opony tylne Mitas 16,9 – 28, 2 szt. zużyte w 20% 
- opony przednie 10,5 – 20, 2 szt. zużyte w 80% 
Ocena techniczna: ME/06/14 z dnia 17.01.2014r. 
Stwierdzone usterki: szkielet i oblachowanie kabiny operatora z ogniskami korozji w dolnych 
częściach, zwiększone luzy na kolumnach i płytach podpór, nadmierne luzy na mocowaniu wysięgnika 
do wspornika tylnego, sworznie i tuleje ramion wysięgników łyżki koparki wyrobione, zęby łyżki tylnej 
nadmiernie zużyte, łyżka przednia nadmiernie zużyta, pogięta i brak zębów, silnik z intensywnymi 
wyciekami oleju spod uszczelnień, wycieki oleju z uszczelnień skrzyni biegów i obudowy mostu 
napędowego, błotniki tylne pogięte, popękane i skorodowane, osłony gumowe przewodów 
hydraulicznych popękane, wycieki oleju na złączach przewodów, kolumna obrotowa i wysięgniki 
skorodowane powierzchniowo, pokrywa silnika popękana i skorodowana, obicia tapicerskie 
wewnętrzne i siedzenia porozrywane, akumulator zasiarczony, tarcze kół powierzchniowo 
skorodowane. 
 
3. Ciągnik rolniczy Ursus C-360 
- numer nadwozia: 499222 
- dopuszczalna masa całkowita: 2995 kg 
- masa własna: 2125 kg, 
- pojemność silnika: 3120 cm3, 
- moc silnika: 33 kW, 
- rok produkcji: 1984, 
- stan licznika: 0152 mtg, 
- opony tylne: Kormoran R28, 2 szt. zużyte w 80%, 
- opony przednie: Kormoran R16C, 2 szt. zużyte w 20%. 
Ocena techniczna: ME/02/14 z dnia 17.01.2014r. 
Stwierdzone usterki: osłona silnika pogięta i nadmiernie skorodowana, maska silnika pogięta, 
popękana, i skorodowana, błotniki przednie i tylne pogięte, popękane i skorodowane, drzwi kabiny 
pogięte i skorodowane, oblachowanie kabiny skorodowane, zamki i zawiasy drzwi nadmiernie 
wyrobione, podsufitka kabiny trwale poplamiona, obicie tapicerskie siedzenia kierowcy porozrywane, 
wycieki oleju z tylnego mostu i siłownika, brak trójpunktowego zawieszenia narzędzi, lustra 
reflektorów zmatowiałe, liczne odpryski lakieru ramy kabiny pokryte korozją, nadmierne luzy na 
sworzniu środkowym osi przedniej. 
 
4.Samochód ciężarowy STAR 200 – asenizacyjny 
- numer nadwozia: A2000132535, 
- dopuszczalna masa całkowita: 10.800 kg, 
- dopuszczalna ładowność: 6.000 kg 
- masa własna: 4.800 kg, 
- pojemność silnika: 6842 cm3, 
- rok produkcji: 1982, 
Ocena techniczna: ME/02/14/03 z dnia 17.01.2014r. 
Stwierdzone usterki: podłoga kabiny miejscowo przerdzewiała, progi kabiny przerdzewiałe                               
i oberwane, drzwi w dolnych częściach skorodowane, oblachowanie boczne kabiny i błotniki 
przerdzewiałe, nadkola kabiny skorodowane, podszybie szyby przedniej miejscowo skorodowane, 
zamki i zawiasy drzwi nadmiernie zużyte, obicia tapicerskie siedzeń porozrywane i poprzecierane, 
tapicerka boków i drzwi porozrywana, podsufitka popękana i poplamiona, liczne odpryski lakieru 
kabiny pokryte korozją, lakier zmatowiały na całej powierzchni, błotniki tylne pogięte, popękane                       
i skorodowane, rama powierzchniowo skorodowana, wycieki oleju z uszczelnień tylnego mostu, 
wycieki oleju z uszczelnień silnika i skrzyni biegów, nadmierne luzy na osi przedniej, łożyska kół 
nadmiernie wyrobione, nadmierne luzy w układzie kierowniczym, zbiornik na odpady ciekłe 
powierzchniowo skorodowany, opony 8.25-20, 6 szt. zużyte średnio w 60%. 



5.Samochód MULTICAR K25L52L 

- numer nadwozia: 20017392 

- dopuszczalna masa całkowita: 3.500 kg, 

- dopuszczalna ładowność: 900 kg, 

- masa własna: 2.600 kg, 

- pojemność silnika: 1997 cm3, 

- rok produkcji: 1993, 

- stan licznika: 56730 km, 

Ocena techniczna: ME/02/14/02 z dnia 17.01.2014r. 
Stwierdzone usterki: kabina w dolnych częściach uszkodzona przez rdzę, zabudowa komunalna do 
załadunku nieczystości stałych miejscami skorodowana, akumulator zużyty, lustra reflektorów 
skorodowane, wycieki oleju z uszczelnień silnika i skrzyni biegów, przeguby wału napędowego 
nadmiernie zużyte, opony Bridgestone 195 R14C, 2 szt.  zużyte w 60%, opony Goodrich 185 R14C, 4 
szt. zużyte w 30%. 
Ocena techniczna wraz z wyceną sporządzona przez: 

„MOTO-EKSPERT” Biuro Usług Rzeczoznawstwa Samochodowego i Towaroznawstwa  

ul.Szczecińska 53, 47 – 400 Racibórz 

Członek Stowarzyszenia Rzeczoznawców Motoryzacyjnych i Maszynowych POLEKSMOT w Katowicach 

 

Samochód ciężarowy STAR 200 – asenizacyjny                                    Ciągnik rolniczy Ursus C-360, 

 
Spychacz gąsienicowy DT-75                      

                                                     

Koparko – ładowarka CASE 580S    Samochód MULTICAR K25L52L, 

 

Baborów, dnia 05.02.2014r. /-/Tomasz Krupa Prezes Zarządu Zakładu Usług Komunalnych  


