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Ogłoszenie
o wynikach przeprowadzonego I pisemnego przetargu ofertowego nieograniczonego

na sprzedaż   „Zestawu składającego się z siedmiu kontenerów oraz rozsypywacza”  

1. Pierwszy pisemny przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż „Zestawu składającego się
z     siedmiu  kontenerów  oraz  rozsypywacza”  ,  został  przeprowadzony  w  w  siedzibie  Urzędu
Miejskiego w Zdzieszowicach, ul. Bolesława Chrobrego 34, w sali B-112, o godz. 8 30, w dniu
08 stycznia 2020r. 

2. Przedmiotem przetargu objęto zestaw składający się z siedmiu kontenerów oraz rozsypywacza 
w skład którego wchodzą poniższe środki trwałe:

1)  KONTENER NA ŚMIECI ZAMKNIĘTY typu KP-7 : 

Dane identyfikacyjne :

Nazwa środka technicznego Kontener zamknięty (na odpady masowe)

Typ: KP - 7

Producent Nie ustalono

Nr seryjny Brak oznaczeń

Oznaczono numerem „1”

Opis stanu technicznego: 
Przedmiotowy  kontener  nie  użytkowany,  ze  względu  na  bardzo  zły  stan  techniczny
uniemożliwiający  korzystanie  z  niego.  Stan  kontenera  wskazuje  jednoznacznie  na  jego
długoletni okres użytkowania. Pokrywy górne kontenera zdemontowane  -  znajdują się przy
kontenerze nr 3. Kontener skorodowany w stopniu ponadnormatywnym z licznymi i rozległymi
ubytkami materiału spowodowanymi korozją wżerową – perforacyjną.  Szczególnie znaczna
ilość  ubytków  w  części  dolnej  -  co  praktycznie  dyskwalifikuje  kontener  z  dalszego
użytkowania. Elementy konstrukcji  nośnej skorodowane w nadmiernym stopniu - również z
ubytkami  nie  zapewniają  właściwej  sztywności  konstrukcji.  W  przypadku  podniesienia
kontenera  istniej  niebezpieczeństwo  jego  złamania.  Uchwyty  nośne  skorodowane  w
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nadmiernym stopniu. Połączenia spawane z miejscowymi popękaniami i ogniskami korozji.
Pozostałe elementy oblachowania - ścianki  w znacznym stopniu wytarte oraz skorodowane.
Znaczna część oblachowania nie spełnia wymagań odnośnie wytrzymałości.

2)  KONTENER NA ŚMIECI OTWARTY : 

Dane identyfikacyjne :

Nazwa środka technicznego Kontener otwarty (na odpady masowe)
Typ: Nie ustalono – zbliżony do KP - 7
Producent Nie ustalono
Nr seryjny Brak oznaczeń

Oznaczono numerem „2”

Opis stanu technicznego: 
Przedmiotowy  kontener  nie  użytkowany,  ze  względu  na  bardzo  zły  stan  techniczny
uniemożliwiający  korzystanie  z  niego.  Stan  kontenera  wskazuje  jednoznacznie  na  jego
długoletni  okres  użytkowania.  Kontener  nie  posiada  pokryw  górnych.  Kontener  jest
skorodowany  w  stopniu  ponadnormatywnym  z  licznymi  i  rozległymi  ubytkami  materiału
spowodowanymi korozją wżerową – perforacyjną. Szczególnie znaczna jest ilość ubytków w
części  dolnej  -  co  praktycznie  dyskwalifikuje  kontener  z  dalszego  użytkowania.  Elementy
konstrukcji nośnej skorodowane w nadmiernym stopniu - również z ubytkami nie zapewniają
właściwej  sztywności  konstrukcji.  W  przypadku  podniesienia  kontenera  istniej
niebezpieczeństwo  jego  złamania.  Uchwyty  nośne  skorodowane  w  nadmiernym  stopniu.
Połączenia  spawane  z  miejscowymi  popękaniami  i  ogniskami  korozji.  Pozostałe  elementy
oblachowania  -  ścianki  w  znacznym  stopniu  wytarte  oraz  skorodowane.  Znaczna  część
oblachowania nie spełnia wymagań odnośnie wytrzymałości.

3)  KONTENER NA ŚMIECI ZAMKNIĘTY typu KP-7 : 

Dane identyfikacyjne :

Nazwa środka technicznego Kontener zamknięty (na odpady masowe)
Typ: KP - 7
Producent Nie ustalono
Nr seryjny Brak oznaczeń

Oznaczono numerem „3”
Rok produkcji Nie ustalono
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Opis stanu technicznego: 
Przedmiotowy  kontener  nie  był  użytkowany,  ze  względu  na  bardzo  zły  stan  techniczny
uniemożliwiający  korzystanie  z  niego.  Stan  kontenera  wskazuje  jednoznacznie  na  jego
długoletni okres użytkowania. Pokrywy górne skorodowane w znacznym stopniu z rozległymi
ubytkami materiału spowodowanymi korozją wżerową – perforacyjną. Kontener skorodowany
w stopniu ponadnormatywnym z licznymi i  rozległymi ubytkami materiału spowodowanymi
korozją wżerową  —  perforacyjną. Szczególnie znaczna ilość ubytków  w  części dolnej - co
praktycznie  dyskwalifikuje  kontener  z  dalszego  użytkowania.  Elementy  konstrukcji  nośnej
skorodowane  w  nadmiernym  stopniu  -  również  z  ubytkami  nie  zapewniają  właściwej
sztywności konstrukcji.  W przypadku podniesienia kontenera istniej niebezpieczeństwo jego
złamania.  Uchwyty  nośne  skorodowane  w  nadmiernym  stopniu.  Połączenia  spawane  z
miejscowymi popękaniami i ogniskami korozji. Pozostałe elementy oblachowania - ścianki w
znacznym  stopniu  wytarte  oraz  skorodowane.  Znaczna  część  oblachowania  nie  spełnia
wymagań odnośnie wytrzymałości.

4)  KONTENER NA ŚMIECI ZAMKNIĘTY typu KP-7 : 

Dane identyfikacyjne :

Nazwa środka technicznego Kontener zamknięty (na odpady masowe)
Typ: KP - 7
Producent Nie ustalono
Nr seryjny Brak oznaczeń

Oznaczono numerem „4”
Rok produkcji Nie ustalono
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Opis stanu technicznego: 
Przedmiotowy  kontener  nie  użytkowany,  ze  względu  na  bardzo  zły  stan  techniczny
uniemożliwiający  korzystanie  z  niego.  Stan  kontenera  wskazuje  jednoznacznie  na  jego
długoletni okres użytkowania. Pokrywy górne kontenera skorodowane w znacznym stopniu z
ubytkami materiału spowodowanymi korozją wżerową – perforacyjną. Kontener skorodowany
w stopniu ponadnormatywnym z licznymi i  rozległymi ubytkami materiału spowodowanymi
korozją wżerową  —  perforacyjną. Szczególnie znaczna ilość ubytków w części dolnej - co
praktycznie  dyskwalifikuje  kontener  z  dalszego  użytkowania.  Elementy  konstrukcji  nośnej
skorodowane  w  nadmiernym  stopniu  -  również  z  ubytkami  nie  zapewniają  właściwej
sztywności konstrukcji.  W przypadku podniesienia kontenera istniej niebezpieczeństwo jego
złamania.  Uchwyty  nośne  skorodowane  w  nadmiernym  stopniu.  Połączenia  spawane  z
miejscowymi popękaniami i ogniskami korozji. Pozostałe elementy oblachowania - ścianki w
znacznym  stopniu  wytarte  oraz  skorodowane.  Znaczna  część  oblachowania  nie  spełnia
wymagań odnośnie wytrzymałości.

5)  KONTENER NA ŚMIECI OTWARTY : 

Dane identyfikacyjne :

Nazwa środka technicznego Kontener otwarty (na odpady masowe)
Typ: Nie ustalono – zbliżony do KP - 7
Producent Nie ustalono
Nr seryjny Brak oznaczeń

Oznaczono numerem „5”
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Opis stanu technicznego: 
Przedmiotowy  kontener  nie  użytkowany,  ze  względu  na  bardzo  zły  stan  techniczny
uniemożliwiający  korzystanie  z  niego.  Stan  kontenera  wskazuje  jednoznacznie  na  jego
długoletni  okres  użytkowania.  Kontener  nie  posiada  pokryw  górnych.  Kontener  jest
skorodowany  w  stopniu  ponadnormatywnym  z  licznymi  i  rozległymi  ubytkami  materiału
spowodowanymi korozją wżerową – perforacyjną. Szczególnie znaczna jest ilość ubytków w
części  dolnej  -  co  praktycznie  dyskwalifikuje  kontener  z  dalszego  użytkowania.  Elementy
konstrukcji nośnej skorodowane w nadmiernym stopniu - również z ubytkami nie zapewniają
właściwej  sztywności  konstrukcji.  W  przypadku  podniesienia  kontenera  istniej
niebezpieczeństwo  jego  złamania.  Uchwyty  nośne  skorodowane  w  nadmiernym  stopniu.
Połączenia  spawane  z  miejscowymi  popękaniami  i  ogniskami  korozji.  Pozostałe  elementy
oblachowania  -  ścianki  w  znacznym  stopniu  wytarte  oraz  skorodowane.  Znaczna  część
oblachowania nie spełnia wymagań odnośnie wytrzymałości. 

6)  KONTENER NA ŚMIECI ZAMKNIĘTY typu KP-7 : 

Dane identyfikacyjne :
Nazwa środka technicznego Kontener zamknięty (na odpady masowe)
Typ: KP - 7
Producent Nie ustalono
Nr seryjny Brak oznaczeń

Oznaczono numerem „6”
Rok produkcji Nie ustalono

Opis stanu technicznego: 
W trakcie dokonywanych oględzin przedmiotowy kontener nie był użytkowany, ze względu na
bardzo zły stan techniczny uniemożliwiający korzystanie z niego.  Stan kontenera wskazuje
jednoznacznie na jego długoletni okres użytkowania. Pokrywy górne kontenera skorodowane
w znacznym stopniu z ubytkami materiału spowodowanymi korozją wżerową – perforacyjną.
Kontener  skorodowany  w  stopniu  ponadnormatywnym  z  licznymi  i  rozległymi  ubytkami
materiału  spowodowanymi  korozją  wżerową  —  perforacyjną.  Szczególnie  znaczna  ilość
ubytków  w  części  dolnej  -  co praktycznie dyskwalifikuje kontener z  dalszego użytkowania.
Elementy konstrukcji nośnej skorodowane  w  nadmiernym stopniu - również z ubytkami nie
zapewniają  właściwej  sztywności  konstrukcji.  W  przypadku  podniesienia  kontenera  istniej
niebezpieczeństwo  jego  złamania.  Uchwyty  nośne  skorodowane  w  nadmiernym  stopniu.
Połączenia  spawane  z  miejscowymi  popękaniami  i  ogniskami  korozji.  Pozostałe  elementy
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oblachowania  -  ścianki  w  znacznym  stopniu  wytarte  oraz  skorodowane.  Znaczna  część
oblachowania nie spełnia wymagań odnośnie wytrzymałości.

7)  KONTENER NA ŚMIECI ZAMKNIĘTY typu KP-7 : 

Dane identyfikacyjne :

Nazwa środka technicznego Kontener zamknięty (na odpady masowe)
Typ: KP - 7
Producent Nie ustalono
Nr seryjny Brak oznaczeń

Oznaczono numerem „7”
Rok produkcji Nie ustalono

Opis stanu technicznego: 
Przedmiotowy  kontener  nie  użytkowany,  ze  względu  na  bardzo  zły  stan  techniczny
uniemożliwiający  korzystanie  z  niego.  Stan  kontenera  wskazuje  jednoznacznie  na  jego
długoletni okres użytkowania. Pokrywy górne kontenera skorodowane w znacznym stopniu z
ubytkami materiału spowodowanymi korozją wżerową – perforacyjną. Kontener skorodowany
w stopniu ponadnormatywnym z licznymi i  rozległymi ubytkami materiału spowodowanymi
korozją wżerową – perforacyjną.  Szczególnie  znaczna ilość  ubytków  w  części  dolnej  -  co
praktycznie  dyskwalifikuje  kontener  z  dalszego  użytkowania.  Elementy  konstrukcji  nośnej
skorodowane  w  nadmiernym  stopniu  -  również  z  ubytkami  nie  zapewniają  właściwej
sztywności konstrukcji.  W przypadku podniesienia kontenera istniej niebezpieczeństwo jego
złamania.  Uchwyty  nośne  skorodowane  w  nadmiernym  stopniu.  Połączenia  spawane  z
miejscowymi popękaniami i ogniskami korozji. Liczne ślady napraw spawalniczych o niskiej
jakości.  Pozostałe  elementy  oblachowania  -  ścianki  w  znacznym  stopniu  wytarte  oraz
skorodowane. Znaczna część oblachowania nie spełnia wymagań odnośnie wytrzymałości.

8)  ROZSYPYWACZ typu 128/R/RH/1-88 : 

Dane identyfikacyjne :

Nazwa środka technicznego Rozsypywacz  do  piasku  lub  innych  mieszanin  do  
posypywania  głównie  jezdni  w  okresie

zimowym – przystosowany  do  zamontowania  na
samochodzie STAR- 200
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Typ: 128/R/RH-1/88
Producent Nie ustalono
Nr seryjny 187 – według dokumentacji. Pole numerowe 
nieczytelne
Rok produkcji 1988 – według dokumentacji

Opis stanu technicznego: 
W trakcie dokonywanych oględzin przedmiotowy rozsypywacz nie był użytkowany, ze względu
na bardzo zły stan techniczny oraz zdekompletowanie uniemożliwiające korzystanie z niego.
Brak znamion konserwacji  i  zabezpieczenia na okres  nie  użytkowania.  Stan rozsypywacza
wskazuje  na  jego  długoletnie  i  intensywne  użytkowanie.  Zbiornik,  konstrukcja  nośna  :
widoczne znamiona długoletniego użytkowania. Rama nośna z licznymi i rozległymi ogniskami
korozji.  Połączenia  śrubowe  skorodowane  w  stopniu  ponadnormatywnym.  Połączenia
spawane  wymagają  przeglądu  -  liczne  popękania  oraz  ogniska  korozji  na  połączeniach
spawanych.  Zbiornik  z  licznymi  i  rozległymi  pogięciami  powierzchni  oraz  licznymi  i
rozległymi ogniskami korozji - miejscowe ubytki materiału spowodowane korozją wżerową -
perforacyjną. Widoczne liczne ślady dokonywania napraw spawalniczych ścian zbiornika o
niskiej  jakości  wykonania.  W  chwili  obecnej  zbiornik  kwalifikuje  się  do  kompleksowej
odbudowy - koszt jego naprawy jest znaczny -jego naprawa jest technicznie i ekonomicznie
nieuzasadniona  -  kwalifikuje  się  do  złomowania.  Taśma  :  stopień  wypracowania
ponadnormatywny - taśma kwalifikuje się do wymiany. Łożyskowanie taśmy ze znamionami
ponadnormatywnego  wypracowania  eksploatacyjnego  -  praktycznie  kwalifikuje  się  do
wymiany.  Mechanizm  rozsypywania  :  stopień  wypracowania  ponadnormatywny,  zespół
zdekompletowany w stopniu ponadnormatywnym. Układ sterowania - zdekompletowany oraz
wypracowany  w  stopniu  ponadnormatywnym  kwalifikującym  się  do  odbudowy.  Pozostałe
zespoły  i  podzespoły  oraz  instalacje  :  zdekompletowane  oraz  wypracowane  w  stopniu
ponadnormatywnym kwalifikującym się do odbudowy.

4. Liczba ofert dopuszczonych i niedopuszczonych do przetargu: 

 dopuszczonych – 1
 niedopuszczonych - 0

5. Cena wywoławcza do przetargu: 
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2480,00 zł netto + podatek VAT w stawce 23%.

6. Najwyższa cena zaoferowana w przetargu:

2480,00 zł netto + podatek VAT w stawce 23%..

7. Imię i Nazwisko osoby lub nazwa firmy wyłonionej w przetargu jako nabywca: 

BILPOL-KUŻAJ Spółka komandytowa z siedzibą w Chorzowie

8.  Powyższe ogłoszenie sporządzono dnia 09.01.2020r.
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