SIARKOPOL Tarnobrzeg sp. z o.o.
ul. Zakładowa 50, 39-400 Tarnobrzeg
NIP: 867-000-29-91
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy, Nr KRS 0000673893

ogłasza nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż
składników aktywów trwałych.
Przetarg przeprowadzony zostanie na podstawie Regulaminu zbywania składników aktywów trwałych
spółki pod firmą Siarkopol Tarnobrzeg sp. z o.o. przyjętym Uchwałą Nr 2/I/2019 Zarządu Spółki
Siarkopol Tarnobrzeg sp. z o.o. z dnia 4 stycznia 2019 r.

I. Działki rolne o nr ewid. 2597/1 i 2597/3 o łącznej powierzchni 0,03 ha, położone w Wydrzy gm.
Grębów stanowiące własność Siarkopol Tarnobrzeg sp. z o.o.
Cena wywoławcza: 280,00 zł + VAT zwolniony
Wadium – 14,00 zł, postąpienie – 10,00 zł

II. Działki rolne o nr ewid. 2640/3 i 2640/4 o łącznej powierzchni 0,0820 ha, położone w Wydrzy
gm. Grębów stanowiące własność Siarkopol Tarnobrzeg sp. z o.o.
Cena wywoławcza: 760,00 zł + VAT zwolniony
Wadium – 38,00 zł, postąpienie – 10,00 zł

III. Działki rolne o nr ewid. 2655/1, 2655/2 i 2655/3 o łącznej powierzchni 1,1320 ha, położone
w Wydrzy gm. Grębów stanowiące własność Siarkopol Tarnobrzeg sp. z o.o.
Cena wywoławcza: 19 400,00 zł + VAT zwolniony
Wadium – 970,00 zł, postąpienie – 200,00 zł

IV. Działka rolna o nr ewid. 3074 o powierzchni 0,57 ha, położona w Wydrzy gm. Grębów
stanowiąca własność Siarkopol Tarnobrzeg sp. z o.o.
Cena wywoławcza: 10 000,00 zł + VAT zwolniony
Wadium – 500,00 zł, postąpienie – 100,00 zł

V. Działka rolna o nr ewid. 3075 o powierzchni 0,60 ha, położona w Wydrzy gm. Grębów
stanowiąca własność Siarkopol Tarnobrzeg sp. z o.o.
Cena wywoławcza: 10 500,00 zł + VAT zwolniony
Wadium – 525,00 zł, postąpienie – 110,00 zł
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VI. Działka rolna o nr ewid. 3089 o powierzchni 1,08 ha, położona w Wydrzy gm. Grębów
stanowiąca własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Siarkopol Tarnobrzeg
sp. z o.o.
Cena wywoławcza: 17 000,00 zł + VAT zwolniony
Wadium – 850,00 zł, postąpienie – 170,00 zł

VII. Działka rolna o nr ewid. 3069 o powierzchni 0,56 ha, położona w Wydrzy gm. Grębów
stanowiąca własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Siarkopol Tarnobrzeg
sp. z o.o.
Cena wywoławcza: 8 800,00 zł + VAT zwolniony
Wadium – 440,00 zł, postąpienie – 90,00 zł

VIII. Działki rolne o nr ewid. 2645/3, 2645/4, 2645/5 i 2645/6 o łącznej powierzchni 0,0610 ha,
położone w Wydrzy gm. Grębów stanowiące własność Skarbu Państwa w użytkowaniu
wieczystym Siarkopol Tarnobrzeg sp. z o.o.
Cena wywoławcza: 510,00 zł + VAT zwolniony
Wadium – 26,00 zł, postąpienie – 10,00 zł

IX. Działki rolne o nr ewid. 2644/3, 2644/4, 2644/5 o łącznej powierzchni 0,06 ha, położone
w Wydrzy gm. Grębów stanowiące własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym
Siarkopol Tarnobrzeg sp. z o.o.
Cena wywoławcza: 510,00 zł + VAT zwolniony
Wadium – 26,00 zł, postąpienie – 10,00 zł

X. Działki rolne o nr ewid. 2646/3, 2646/4, 2646/5 o łącznej powierzchni 0,09 ha, położone
w Wydrzy gm. Grębów stanowiące własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym
Siarkopol Tarnobrzeg sp. z o.o.
Cena wywoławcza: 800,00 zł + VAT zwolniony
Wadium – 40,00 zł, postąpienie – 10,00 zł
XI. Działki rolne o nr ewid. 2596/3, 2596/4, 2596/5 i 2596/6 o łącznej powierzchni 0,6420 ha,
położone w Wydrzy gm. Grębów stanowiące własność Skarbu Państwa w użytkowaniu
wieczystym Siarkopol Tarnobrzeg sp. z o.o.
Cena wywoławcza: 9 700,00 zł + VAT zwolniony
Wadium – 485,00 zł, postąpienie – 100,00 zł
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XII. Działki rolne o nr ewid. 2639/3, 2639/4, 2639/5 o łącznej powierzchni 0,64 ha, położone
w Wydrzy gm. Grębów stanowiące własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym
Siarkopol Tarnobrzeg sp. z o.o.
Cena wywoławcza: 10 000,00 zł + VAT zwolniony
Wadium – 500,00 zł, postąpienie – 100,00 zł

XIII. Działka rolna o nr ewid. 2639/1 o powierzchni 0,28 ha, położona w Wydrzy gm. Grębów
stanowiąca własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Siarkopol Tarnobrzeg
sp. z o.o.
Cena wywoławcza: 4 500,00 zł + VAT zwolniony
Wadium – 225,00 zł, postąpienie – 50,00 zł

XIV. Urządzenie do renowacji otworów eksploatacyjnych Typ UWZ-1.
Nr inw. 580-000-02607. Nr fabr. 6167, nr fabr. silnika 590077, typ S-4003 o mocy 52 KM, nr
rej. TGW 913D. Ciężar całkowity 5040 kg. Przebieg 3 720 Mtg.
Urządzenie przystosowane do pracy jako ładowarka, zabudowane na koparko-ładowarce
KT-0162N (podwozie ciągnika C-360), rok produkcji 1989, wyposażone we wciągarkę linową.
Ostatnie remonty w latach 2011 – 2015 dotyczyły: wymiany pompy wody, remontu układu
hamulcowego, sprzęgła i zwrotnicy. Remontu wymaga układ kierowniczy wraz ze wspomaganiem
i zawieszenie kół przednich. Występują wycieki płynów eksploatacyjnych silnika i układu
hydraulicznego. Brak szyby w drzwiach kabiny po stronie lewej, do wymiany akumulator.
Brak platformy, masztu kratowego i dodatkowych kół tylnych. Stan ogumienia dostateczny – liczne
przecięcia.
Badanie techniczne ważne do 12.10.2019 r. Urządzenie nie eksploatowane od sierpnia 2018 roku.
Cena wywoławcza: 5 200 zł + VAT
Wadium – 260,00 zł, postąpienie – 60,00 zł

XV.

Koparka hydrauliczna samochodowa K-407

Nr inw. 580-000-02827, rok produkcji 1988, nr rej. RT 03853, ciężar (wg OT) 9700 kg.
Koparka kompletna, sprawna, w stanie ogólnym dostatecznym, zabudowana na podwoziu
samochodu STAR A-26611LVIII. Silnik samochodowy spalinowy, wysokoprężny typu -359 i silnik
koparki typu SW-266/K1 z niewielkimi wyciekami płynów eksploatacyjnych.
Ogumienie:1200x20 szt. 6+1 w stanie dobrym. Osprzęt – łyżka - pojemność 0,4m3, znacznie
wyeksploatowana.
Kabina kierowcy z ubytkami powłok malarskich i licznymi ogniskami korozji, wnętrze w stanie
dostatecznym, siedzenie pasażera w złym stanie. Akumulatory zużyte, układ hydrauliczny
z niewielkimi przeciekami.
Cena wywoławcza: 10 500 zł + VAT
Wadium – 525,00 zł, postąpienie – 20,00 zł
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XVI. Ładowarka przegubowa Ł-34/1
Nr inw. 580-020-02399, rok produkcji 1984, ciężar 18 560 kg, nr fabryczny 9574.
Maszyna kompletna, sprawna w stanie ogólnym dobrym, po remoncie kapitalnym w 2007 r.
(od remontu przepracowała 3 471 mtg). Ubezpieczenie OC ważne do końca 2019 r.
Silnik SW-680 o mocy 162 kW z niewielkimi wyciekami płynów eksploatacyjnych został
wymieniony w 2015 r. na silnik po remoncie z numerem TT88120003 i przepracował 336 mtg do
chwili obecnej. Układ hydrauliczny z niewielkimi przeciekami.
Ogumienie 23.5-25 „Stomil” w stanie dostatecznym. Osprzęt, znacznie wyeksploatowana łyżka
o poj.3,4 m3 – wymaga remontu. Powłoki malarskie ze znacznymi ubytkami. Akumulatory zużyte.
Układ hamulcowy sprawny, wymaga przeglądu.
Instalacja elektryczna i oświetlenie sprawne, wskazany przegląd. Tulejowanie mocowania
siłowników zamykania łyżki znacznie wyeksploatowane wymaga remontu.
Cena wywoławcza: 24 000 zł + VAT
Wadium – 1 200,00 zł, postąpienie – 240,00 zł

XVII. Spychacz gąsienicowy SG-15
Nr inw.: 580-050-02613, nr fabr. 00145, rok produkcji 1989, ciężar całkowity 15 500 kg, silnik typ
SW-680/70/10, moc 220 KM, szerokość pługa 3 150 mm, szerokość gąsienic 610 mm.
Spychacz gąsienicowy z kabiną i klimatyzatorem. Maszyna sprawna.
Silnik, skrzynia biegów, układ hydrauliczny z niewielkimi przeciekami. Akumulatory zużyte - brak.
Jednostka sprzętowa posiada liczne ubytki i ogniska korozji w powłokach malarskich.
Układ jezdny w stanie dostatecznym.
W spycharce przeprowadzono:
- remont silnika w 2006 r.
- remont kapitalny wraz z montażem klimatyzatora kabiny w 2010 r.
- remont zmiennika momentu w 2014 r.
- wymiana kół napędowych, łańcuchowych (nowe) w 2017 r.
Od remontu w 2010 r. spycharka przepracowała 4190 godz. Pozostałe podzespoły sprawne.
Spychacz był zgłoszony do przetargu 03.10.2017 r. w cenie 24 tys. zł + Vat, bez powodzenia.
Cena wywoławcza: 18 000 zł + VAT
Wadium – 900,00 zł, postąpienie – 180,00 zł

XVIII. Ciągnik Ursus C-385
Nr inw. 746-220-03470, nr rej. TGB-280B, rok produkcji 1975. Silnik typu Z-7501, moc 75 KM,
2200 obr/min, pojemność 4562 cm3. Układ hamulcowy pneumatyczny. Ciągnik wyposażony
w kabinę, zaczep transportowy i podnośnik hydrauliczny.
Ciągnik sprawny, kompletny w stanie technicznym dostatecznym. Badania techniczne ważne
do 16.05.2020 roku. Ubezpieczenie OC, NNW ważne do końca 2019 r. Aktualny stan licznika 939
Mtg (od remontu kapitalnego przeprowadzonego w 2014 r).
Brak przeszklenia drzwi prawych kabiny. Urwana jedna szpilka mocowania koła prawego/przód.
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Brak (łańcuchów) odciągów bocznych ramion podnośnika TUZ. Ogumienia: przód 7.50x20, tył
18.4x34, stan dostateczny. Akumulatory zużyte. Przeglądu wymaga wzmacniacz momentu.
Powłoki malarskie wymagają poprawek. Niewielkie przecieki na silniku i układzie hydraulicznym.
Cena wywoławcza: 8 500 zł + VAT
Wadium – 425,00 zł, postąpienie – 90,00 zł

XIX. Ciągnik rolniczy Ursus C-360
Nr inw. 746-210-04112, nr rej. TGW-402C, rok produkcji 1982, poj. Silnika 3120 cm3.
Badania techniczne ważne do 09.01.2020 r. Ciągnik kompletny w stanie technicznym
dostatecznym. Ubezpieczenie OC, NNW ważne do końca 2019 r. Aktualny stan licznika 1750 mtg
(od wymiany licznika w 2001 r).
Ogumienia: przód 6.00x16, tył 14.9x28, stan dostateczny. Akumulatory - brak.
Powłoki malarskie wymagają poprawek (liczne ubytki i ogniska korozji). Niewielkie przecieki na
silniku i układzie hydraulicznym. Pęknięty korpus podnośnika hydraulicznego.
Cena wywoławcza: 9 250 zł + VAT
Wadium – 463,00 zł, postąpienie – 100,00 zł

XX.

Ciągnik kołowy Ursus C-360 3p

Nr inw. 746-210-04413, nr rej. TGW-423C, rok produkcji 1984, silnik czterosuwowy, moc 47 KM,
pojemność 3120 cm3.
Badania techniczne nieważne (były do 07.01.2019 r.). Ubezpieczenie OC ważne do końca 2019 r.
Ciągnik kompletny w stanie technicznym dostatecznym. Ogumienia: przód 6.00x16, tył
14.9x28, stan dostateczny. Akumulatory zużyte. Powłoki malarskie wymagają poprawek (liczne
ubytki i ogniska korozji). Niewielkie przecieki na silniku i układzie hydraulicznym.
Cena wywoławcza: 9 500 zł + VAT
Wadium – 475,00 zł, postąpienie – 100,00 zł

XXI. Ciągnik kołowy URSUS C 360 3P
Nr inw. 746-210-04680, Nr rej. TGW 905D, rok produkcji 1987. Silnik czterosuwowy
3-cylindrowy o mocy 47KM, pojemność 3120 cm3.
Badania techniczne ważne do 14.12.2020 r. Ubezpieczenie OC ważne do 31.12.2019 r.
Ciągnik kompletny w stanie technicznym dobrym.
Ogumienie: przód 6.00x16, tył 14.9x28, stan dobry. Akumulatory stan dostateczny.
Powłoki malarskie wymagają niewielkich poprawek. Niewielkie przecieki na silniku i układzie
hydraulicznym.
Cena wywoławcza: 15 000 zł + VAT
Wadium – 750,00 zł, postąpienie – 150,00 zł
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XXII. Przyczepa kłonicowa T10
Nr inw. 748-280-04060, nr rej. RT 0085P, rok prod. 1981, ciężar rzeczywisty 3280 kg, ładowność
8000 kg. Liczba osi 2 szt., przednia oś skrętna. Rozstaw osi min. 5070 mm, max 13900 mm.
Przyczepa kłonicowa do przewozu( rur) dłużyc. Przyczepa rejestrowana. Badania techniczne
nieważne (do 07.01.2018 r.).
Konstrukcja ramy nośnej z ogniskami korozji, miejscami zdeformowana. Układ jezdny kompletny,
koła szt.8, ogumienie 8,25x20 w stanie dostatecznym.
Instalacja elektryczna kompletna (do przeglądu). Instalacja hamulcowa kompletna(do przeglądu).
Cena wywoławcza: 3 000 zł + VAT
Wadium – 150,00 zł, postąpienie – 30,00 zł

XXIII. Przyczepa skrzyniowa D-46A
Nr inw. 748-000-04461, nr rej. TGI 085P, rok prod. 1984, ciężar rzeczywisty 2400 kg, Ładowność
4000 kg. Badania techniczne ważne do 01.09.2019 r.
Skrzynia przyczepy skorodowana. Na ½ podłogi zamontowana buda dla brygady
spawalniczej obita blachą aluminiową, zadaszenie obite blachą trapezową, wyposażona w piecyk
„kozę” wykonana z rury fi 300, stolik i 2 ławki.
Rama skorodowana, w części środkowej przyspawany zbiornik ppoż. wykonany z rury stalowej fi
300 mm. Instalacja elektryczna kompletna (do przeglądu).
Instalacja hamulcowa kompletna (do przeglądu). Układ jezdny kompletny, skorodowany, 4 koła
z ogumieniem 8.25-20 w złym stanie. Dyszel skorodowany. Ogólny stan techniczny
dostateczny/zły.
Cena wywoławcza: 2 400 zł + VAT
Wadium – 120,00 zł, postąpienie – 30,00 zł

XXIV. Przyczepa ciągnikowa samowyładowcza D-47A
Nr inw. 748-320-04169, nr rej. TGG 199P, rok prod. 1982, ciężar rzeczywisty 2100 kg, ładowność
4000 kg. Przyczepa skrzyniowa samowyładowcza.
Przyczepa rejestrowana. Badania techniczne aktualnie nieważne (były do 02.09.2018 r.).
Skrzynia ładunkowa skorodowana, nieszczelna z burtami (nieoryginalnymi) wykonanymi
z blachy i rurek fi 1”, częściowo zdeformowana. Konstrukcja ramy nośnej z ogniskami korozji
w stanie dostatecznym. Układ jezdny kompletny, koła szt.4, ogumienie 8,25x20 w stanie
dostatecznym. Instalacja elektryczna kompletna (do przeglądu). Instalacja hamulcowa kompletna
(do przeglądu). Instalacja wywrotu kompletna, sprawna (niewielkie przecieki). Dyszel
skorodowany i lekko zdeformowany. Ogólny stan techniczny dostateczny/zły.
Cena wywoławcza: 2 100 zł + VAT
Wadium – 105,00 zł, postąpienie – 30,00 zł

XXV. Przyczepa ciągnikowa SANOK D-46B
Nr inw. 748-000-04742, nr rej. TGP 123B, rok produkcji 1988, ciężar ok. 1900 kg. Ładowność
4500 kg. Badania techniczne nieważne (były ważne do 09.01.2019 r.).
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Skrzynia przyczepy sztywna, przystosowana do przewozu balotów i nie posiada burt bocznych.
Została wykonana konstrukcja z profili stalowych poszerzająca powierzchnię ładunkową oraz
zabezpieczającą przód i tył przyczepy.
Instalacja elektryczna kompletna (do przeglądu). Instalacja hamulcowa kompletna (do przeglądu).
Układ jezdny kompletny, 4 koła z ogumieniem 8.25-20 w stanie dostatecznym.
Cena wywoławcza: 2 500 zł + VAT
Wadium – 125,00 zł, postąpienie – 30,00 zł

XXVI. Przyczepa wywrotka D-732
Nr inw. 748-320-04420, nr rej. TGJ 617P, rok produkcji 1984, ciężar 2850 kg, ładowność 4000 kg.
Badania techniczne ważne do 12.12.2019 r.
Na skrzyni przyczepy jest zamontowana budka dla brygady spawalniczej wykonana z rur
stalowych obita blachą aluminiową i częściowo stalową wyposażona w piecyk (kozę).
Instalacja elektryczna kompletna (do przeglądu). Instalacja hamulcowa kompletna (do przeglądu).
Układ jezdny kompletny, 4 koła z ogumieniem 11.50/80-15.3 w stanie dostatecznym.
Brak instalacji wywrotu. Ogólny stan techniczny dobry.
Cena wywoławcza: 2 500 zł + VAT
Wadium – 125,00 zł, postąpienie – 30,00 zł

XXVII. Przyczepa platformowa PN150
Nr inw. 748-000-04786, nr rej. TGP 143P, rok produkcji 1988, ciężar rzeczywisty 8000 kg,
ładowność 15000 kg, liczba osi 3, przednia oś skrętna. Przyczepa niskopodwoziowa. Wymiary:
długość 7,5 m, szerokość 3 m, wysokość 1,1 m (od jezdni do podłogi). Przyczepa rejestrowana.
Badania techniczne ważne do 21.12.2019 r.
Układ jezdny kompletny, koła szt.12, ogumienie 8,25x20 w stanie dobrym. Instalacja
elektryczna kompletna (do przeglądu). Instalacja hamulcowa kompletna (do przeglądu).
Najazdy opuszczane hydraulicznie z pompami ręcznymi.
Cena wywoławcza: 9 500 zł + VAT
Wadium – 475,00 zł, postąpienie – 100,00 zł

XXVIII.

Barakowóz

Nr inw. 806-000-07899, rok produkcji 1982, nierejestrowany. Ciężar 3050 kg. Barakowóz
o konstrukcji drewnianej, obity płytą pilśniową, dach kryty papą. Podwozie o konstrukcji stalowej.
Ogumienie 11.5-15 w stanie dostatecznym.
Instalacja elektryczna do przeglądu, instalacji hamulcowej brak.
W barakowozie zamontowano 2 ławki, 4 stoliki oraz piecyk z rury stalowej fi 406.
Cena wywoławcza: 1 500 zł + VAT
Wadium – 75,00 zł, postąpienie – 20,00 zł
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XXIX. Przyczepa wywrotka TO-70
Nr inw. 748-000-04926, nr rej. TGP 193B, rok prod. 1990, ciężar rzeczywisty 1720 kg, ładowność
4000 kg.
Wywrotka dwustronna. Zarejestrowana, badania techniczne nieważne (do 01.04.2018 r.).
Instalacja wywrotu niekompletna (brak siłowników i przewodów). Instalacja elektryczna
kompletna (do przeglądu). Instalacja hamulcowa kompletna (do przeglądu). Rama, skrzynia
ładunkowa układ jezdny z ubytkami powłok malarskich i ogniskami korozji.
Ogumienie 8.25-20 zużyte, stan dostateczny. Dyszel skorodowany, lekko zdeformowany
z pęknięciami na spawach.
Cena wywoławcza: 1 600 zł + VAT
Wadium – 80,00 zł, postąpienie – 20,00 zł

XXX. Przyczepa spawalnicza
Nierejestrowana. Ciężar rzeczywisty 2640 kg.
Przyczepa ze skrzynią ładunkową stałą. Burty skorodowane, nietypowe, wykonane z blachy
podestowej i kątownika. Na powierzchni ½ podłogi zamontowana budka (dla brygady
spawalniczej) o konstrukcji stalowej obita blachą trapezową, zadaszenie obite blachą aluminiową,
wyposażona w piecyk (koza) wykonany z rury fi 300, 2 ławki i stolik.
Na drugiej części podłogi zamontowany stojak na gazy techniczne. Konstrukcja ramy nośnej
skorodowana, w części środkowej ramy jest przyspawany zbiornik ppoż. z rury stalowej fi 400.
Układ jezdny skorodowany, 4 koła z ogumieniem 8,25x20 w złym stanie.
Dyszel skorodowany, zdeformowany, brak sprężyny podtrzymującej.
Instalacja hamulcowa niekompletna, brak zaworu sterującego i przewodów. Instalacja elektryczna
kompletna, niesprawna (do przeglądu).
Cena wywoławcza: 2 500 zł + VAT
Wadium – 125,00 zł, postąpienie – 30,00 zł

XXXI. Wózek akumulatorowy WNA 1320
Nr inw. 760-000-04803, rok produkcji 1989, ciężar 1500 kg, nośność 2000 kg.
Prędkość jazdy 13 km/h. Ogumienie 23x5, bateria akumulatorów 40TN 220 Ah/54.
Silniki prądu stałego PZFOB 24/85 o mocy 2,5 kW, napięcie 80 V, 1000 obr/min.
Stan techniczny zły, wózek wycofany z eksploatacji. Baterie - zużycie naturalne w ok.80%. Silniki
wymagają remontu kapitalnego. Urządzenia sterownicze zużyte w ok.50%.
Ciężar wózka 1500 kg, w tym możliwy odzysk:
 złomu ogniw z obudową ok. 770 kg,
 złomu miedzi ok.15 kg,
 złomu silników elektrycznych ok.120 kg,
 złomu stalowego ok.440 kg,
 złomu aparatury kontrolno-pomiarowej ok.5 kg.
Pozostaje ok. 150 kg odpadów w postaci izolacji i ogumienia.
Cena wywoławcza: 800 zł + VAT
Wadium – 40,00 zł, postąpienie – 10,00 zł
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XXXII. Piaskarka P-1 na Przyczepie skrzyniowej D-46B
Waga zestawu (ważenie EM) 3360 kg.
Piaskarka - nr inw. 582-000-02532, rok prod. 1988. Silnik spalinowy typu 1HC 102 R1.
Do posypywania dróg piaskiem, bez podwozia.
Urządzenie zamontowane na przyczepie, kompletne, sprawne, z ogniskami korozji wymaga
czyszczenia i malowania. Silnik kompletny, sprawny - stan techniczny dostateczny. Brak
akumulatora rozruchowego.
Przyczepa ciężarowa skrzyniowa SANOK D-46B - nr inw. 748-020-04588, rok prod. 1986, nr
rej. TGI 603P, ładowność 4000 kg.
Hamulec główny pneumatyczny nadciśnieniowy działający na wszystkie koła. Instalacja
elektryczna 12V. Przyczepa ze skrzynią ładunkową stałą (z zamontowaną piaskarką P-1.
Brak ważnych badań technicznych (były do 02.09.2018 r.). Skrzynia ładunkowa w stanie dobrym
(brak tylnej burty). Konstrukcja ramy nośnej w stanie dobrym.
Układ jezdny kompletny, koła szt.4, ogumienie 8,25x20 w stanie dostatecznym.
Instalacja elektryczna kompletna (do przeglądu). Instalacja hamulcowa kompletna (do przeglądu).
Ogólny stan techniczny dobry.
Cena wywoławcza: 3 000 zł + VAT
Wadium – 150,00 zł, postąpienie – 30,00 zł

XXXIII.
Spawarka spalinowa EWD-1/300/M2
Nr inw. 484-000-13036, rok produkcji 1988, ciężar 1200 kg.
Agregat spawalniczy na podwoziu jednoosiowym, ogumienie 650x16 szt.2. Prądnice
spawalnicze typu EP-23c, zakres prądu spawania 50 do 300 A, silnik spalinowy typu S-312c
o mocy 30 KM. Zamontowana instalacja oświetlenia drogowego.
Spawarka sprawna, nieeksploatowana od ok. 2 lat. Ogólny stan techniczny dobry. Agregat
spawalniczy utrzymuje parametry spawania.
Niewielkie przecieki płynów eksploatacyjnych na silniku. Elementy stalowe z ubytkami powłok
malarskich i ogniskami korozji. Akumulator zużyty. Ogumienie w stanie dostatecznym.
Cena wywoławcza: 1 650 zł + VAT
Wadium – 83,00 zł, postąpienie – 20,00 zł

XXXIV. Agregat spawalniczy SWF 380
Nr inw.: 484-000-12327, rok produkcji 1985.
Spawarka spalinowa na podwoziu jednoosiowym. Zakres prądu spawania 25 – 380 A, silnik
spalinowy wysokoprężny typ HZ 790 198A.
Spawarka sprawna, nieeksploatowana od ok. 2 lat. Ogólny stan techniczny dobry.
Agregat spawalniczy utrzymuje parametry spawania. Akumulator zużyty.
Ogumienie w stanie dostatecznym. Niewielkie przecieki płynów eksploatacyjnych na silniku.
Elementy stalowe z ubytkami powłok malarskich i ogniskami korozji.
Cena wywoławcza: 1 850 zł + VAT
Wadium – 93,00 zł, postąpienie – 20,00 zł
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XXXV.

Zespół prądotwórczy Zp 4,0-3/400

Nr inw. 343-000-01557, rok produkcji 1994, ciężar 73 kg.
Urządzenie przeznaczone do zasilania awaryjnego i dorywczego trójfazowych oraz
jednofazowych odbiorników prądu. Moc znamionowa 4 kVA, napięcie znamionowe 400V. Silnik
spalinowy jednocylindrowy, benzynowy, czterosuwowy, chłodzony powietrzem, poj.318,5cm3.
Urządzenie sprawne w stanie technicznym dobrym.
Cena wywoławcza: 350 zł + VAT
Wadium – 20,00 zł, postąpienie – 10,00 zł

XXXVI.

Prostownik PF-80/50.

Nr inw. 631-000-10222, rok produkcji 1988.
Prostownik z płynną regulacją i stabilizacją prądu. Przeznaczony do ładowania
i rozładowywania oraz konserwacji baterii akumulatorów kwasowych stabilizowanych prądem
w zakresie 2,5A – 50A. Zasilanie 380V, temperatura pracy -5C do +40C, zabezpieczenie
3x16A, 3x35A,1x63A.
Zużyte elementy sterownicze, brak części zamiennych. Urządzenie wycofane z produkcji
i z eksploatacji. Ciężar urządzenia 150 kg, w tym możliwy odzysk:
 złomu miedzi ok. 10 kg (przewody sterownicze, uzwojenie trafo),
 złomu stalowy ok. 110 kg,
 złomu aparatury kontrolno-pomiarowej ok. 10 kg,
Pozostaje ok. 20 kg odpadów w postaci izolacji.
Cena wywoławcza: 250 zł + VAT
Wadium – 15,00 zł, postąpienie – 10,00 zł

XXXVII. Prostownik PF-80/50
Nr inw. 631-000-10232, rok produkcji 1988.
Prostownik z płynną regulacją i stabilizacją prądu. Przeznaczony do ładowania i rozładowywania
oraz konserwacji baterii akumulatorów kwasowych stabilizowanych prądem w zakresie 2,5A – 50A.
Zasilanie 380V, temperatura pracy -5C do +40C, zabezpieczenie 3x16A, 3x35A,1x63A.
Zużyte elementy sterownicze, brak części zamiennych. Urządzenie wycofane z produkcji
i z eksploatacji. Ciężar urządzenia 150 kg, w tym możliwy odzysk:
 złomu miedzi ok. 10 kg (przewody sterownicze, uzwojenie trafo),
 złomu stalowy ok. 110 kg,
 złomu aparatury kontrolno-pomiarowej ok. 10 kg,
Pozostaje ok. 20 kg odpadów w postaci izolacji.
Cena wywoławcza: 250 zł + VAT
Wadium – 15,00 zł, postąpienie – 10,00 zł

XXXVIII.

Prostownik PF-80/50.

Nr inw. 631-000-10683, rok produkcji 1990.
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Prostownik z płynną regulacją i stabilizacją prądu. Przeznaczony do ładowania
i rozładowywania oraz konserwacji baterii akumulatorów kwasowych stabilizowanych prądem
w zakresie 2,5A – 50A. Zasilanie 380V, temperatura pracy -5C do +40C, zabezpieczenie
3x16A, 3x35A,1x63A.
Zużyte elementy sterownicze, brak części zamiennych. Urządzenie wycofane z produkcji
i z eksploatacji. Ciężar urządzenia 150 kg, w tym możliwy odzysk:
 złomu miedzi ok. 10 kg (przewody sterownicze, uzwojenie trafo),
 złomu stalowy ok. 110 kg,
 złomu aparatury kontrolno-pomiarowej ok. 10 kg,
Pozostaje ok. 20 kg odpadów w postaci izolacji.
Cena wywoławcza: 250 zł + VAT
Wadium – 15,00 zł, postąpienie – 10,00 zł

XXXIX.

Zakrętarka spalinowa CEMBRE typ NR-11P do torów kolejowych.

Nr inw. 584-000-02852, rok prod. 2011, waga 18,5 kg.
Zakrętarka udarowa typu NR-11P, wyposażona w silnik dwusuwowy, benzynowy, chłodzony
powietrzem o pojemności 55cm3/4,1kW. Zbiornik paliwa 1,2 l. Dodatkowo posiada wózek do
prowadzenia po torach typu CS-SD (nieużywany) z wyposażeniem typu KCS-N.
Zakrętarka sprawna technicznie w stanie dobrym. Serwisowana w czasie eksploatacji w latach
2012, 2013, 2014.
Cena wywoławcza: 4 500 zł + VAT
Wadium – 225,00 zł, postąpienie – 50,00 zł

XL. Transformator olejowy POHB 63 kVA
Nr inw. 630-000-09999, rok prod. 1985, ciężar 642 kg. Typ PoHb 63/30,63A, przekładnia 3150 +
2,5 – 5 - 7,5%, 400V.
Stan techniczny dobry. Uzwojenie miedziane. Transformator wycofany z produkcji.
Surowce możliwe do odzysku:
 olej 60 l/ok.54 kg, miedź ok.65 kg, stal ok.400 kg.
Odpady porcelanowe i izolacyjne ok.123 kg.
Cena wywoławcza: 1 450 zł + VAT
Wadium – 73,00 zł, postąpienie – 20,00 zł

XLI. Transformator 400 kVA – szt. 2.
Nr inw. 630-000-10410, nr inw. 630-000-10411, rok prod. 1989, typ TOFb 400/20.
Ciężar 1 549 kg. Układ połączeń Dyn 5, napięcie wt. 04-0,231. Prąd wt. 577A. Straty zwarcia
4352 W, straty jałowe 895 W.
Stan techniczny dobry. Uzwojenie miedziane. Transformator wycofany z produkcji.
Surowce możliwe do odzysku:
 Olej ok 300 litrów, (270 kg),
 Miedź ok.160 kg. Stal ok.1000 kg.
Pozostaje ok.119 kg odpadów (porcelana i izolacja).
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Cena wywoławcza: 3 800 zł + VAT
Wadium – 190,00 zł, postąpienie – 40,00 zł

XLII. Transformator olejowy 250 kVA – szt. 2.
Nr inw. 630-252-08656, nr inw. 630-252-08657, rok produkcji 1978, typ TOAb-250/15,
moc 250 kVA, napięcie 6/0,4 kV. Grupa połączeń Yz3. Ciężar 1 180 kg.
Stan techniczny dobry. Uzwojenie aluminiowe. Transformator wycofany z produkcji.
Surowce możliwe do odzysku:
 Olej ok 200 litrów, (180kg),
 Aluminium ok.80 kg. Stal ok.850 kg.
Pozostają odpady porcelanowe i izolacyjne w ilości ok.70 kg.
Cena wywoławcza: 1 200 zł + VAT
Wadium – 60,00 zł, postąpienie – 20,00 zł

UWAGA:
1. Pozycje przetargowe można oglądać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 — 14.00,
po wcześniejszym uzgodnieniu z Arturem Turzańskim, tel. 15 856 71 46, kom. 601 408 719.
2. Sprzedaż nieruchomości (pozycje od I do XIII) nastąpi pod warunkiem, że Krajowy Zasób
Nieruchomości nie wykona prawa pierwokupu jakie mu przysługuje na podstawie art.30a
ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (tekst jednolity Dz.U.
z 2018 r. poz. 2363).
Nabywca jest związany ofertą przez okres niezbędny do spełnienia powyższych warunków oraz
14 dni po ich spełnieniu.
3. Sprzedaż nieruchomości (pozycje IV, V, VII, XI, XII) nastąpi pod warunkiem, że Krajowy
Ośrodek Wsparcia Rolnictwa nie wykona prawa pierwokupu jakie mu przysługuje na podstawie
art.3 ust. 4 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (tekst jedn. Dz.U.
z 2018 r. poz. 1405 z poźn. zm.).
Nabywca jest związany ofertą przez okres niezbędny do spełnienia powyższych warunków oraz
14 dni po ich spełnieniu
4. Z uwagi na przeznaczenie nieruchomości (nieruchomości rolne) w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego, do sprzedaży poz. III i VI mają zastosowanie przepisy
ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego ( tekst jedn. Dz.U. 2018 r.
poz. 1405 z późn. zm.).
Zgodnie z przepisami cytowanej wyżej ustawy nabywcą nieruchomości rolnej może być
wyłącznie rolnik indywidualny, chyba że ustawa stanowi inaczej. Powierzchnia nabywanej
nieruchomości rolnej wraz z powierzchnią nieruchomości rolnych wchodzących w skład
gospodarstwa rodzinnego nabywcy nie może przekraczać powierzchni 300 ha użytków rolnych
ustalonej zgodnie z art. 5 ust. 2 i 3 ustawy. Za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną
będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą
nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha,
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posiadającą kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze
której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego
i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo.
W przetargu mogą wziąć udział osoby, które spełniają warunki określone w art. 6 ustawy
z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego ( tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz.
1405 z poźn. zm.) oraz przedłożą Komisji Przetargowej przed przeprowadzeniem przetargu
dokumenty potwierdzające spełnienie warunków do nabycia nieruchomości rolnej o których
mowa w art. 7 cytowanej wyżej ustawy (oświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa
poświadczone przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta, zaświadczenie o zameldowaniu na
pobyt stały, oświadczenie o łącznej powierzchni użytków rolnych stanowiących własność,
użytkowanych wieczyście, będących w samoistnym posiadaniu, dzierżawionych przez rolnika,
dokumenty potwierdzające kwalifikacje rolnicze oferenta).
Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa przysługuje prawo pierwokupu nieruchomości,
z wyjątkiem przypadku, gdy nabywca ustalony w wyniku przetargu nabywa nieruchomość na
powiększenie gospodarstwa rodzinnego jednak nie większej niż do powierzchni 300 ha,
a nabywana nieruchomość rolna jest położona w gminie, w której ma miejsce zamieszkania
nabywca lub w gminie graniczącej z tą gminą.

WARUNKI PRZETARGU
1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 5% ceny
wywoławczej netto licytowanej pozycji przetargowej, w kasie Spółki Siarkopol Tarnobrzeg
sp. z o.o. lub na konto: BPS S.A. O/Tarnobrzeg nr 07 1930 1741 2720 0716 4712 0001
najpóźniej do dnia 19.08.2019 r. do godziny 1400 (ostateczny termin wpływu wadium na
konto sprzedającego).
2. Przetarg ustny (licytacja) odbędzie się w dniu 22.08.2019 r. o godz. 1000 w siedzibie
SIARKOPOL Tarnobrzeg sp. z o.o., 39-400 Tarnobrzeg, ul. Zakładowa 50, w sali nr 258
(II piętro) w budynku administracyjnym.
3. Uczestnicy przetargu poza dokumentem tożsamości (dowód osobisty lub paszport, prawo
jazdy) zobowiązani są przed rozpoczęciem przetargu przedstawić komisji przetargowej :
a) dokumenty świadczące zgodnie z obowiązującymi przepisami o reprezentowaniu osoby lub
jednostki organizacyjnej uczestniczącej w przetargu,
b) w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej - pełnomocnictwo notarialne lub z notarialnie
potwierdzonym podpisem,
c) w przypadku pełnomocnika osoby prawnej – pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego,
d) osoba prawna lub osoba prowadząca działalność gospodarczą aktualny (3 m-ce) odpis
z rejestru sądowego lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej,
e) oryginał dowodu wpłaty wadium,
f) Oferent zobowiązany jest do zapoznania się i akceptacji treści Regulaminu zbywania
składników aktywów trwałych spółki pod firmą Siarkopol Tarnobrzeg sp. z o.o. (dostępny
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w siedzibie Spółki SIARKOPOL Tarnobrzeg sp. z o.o. pok. 199 oraz na stronie
www.siarkopol.pl) i przedłożyć komisji oświadczenie wg wzoru - załącznik Nr 2 i klauzulę
informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych — wg wzoru załącznik Nr 3 do
Regulaminu.
5. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały przyjęte będzie zwrócone w ciągu
14 dni po zakończeniu przetargu, a oferentowi, który wygra przetarg zostanie zarachowane na
poczet ceny nabycia.

5. Pozycje przetargowe od I do XIII:
Oferent jest obowiązany zapłacić cenę sprzedaży najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem
zawarcia umowy przeniesienia własności aktywów trwałych. O miejscu i terminie zawarcia
umowy sprzedaży Spółka zawiadomi pisemnie Oferenta.
Spółka zatrzymuje wadium jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia
umowy sprzedaży w terminie wskazanym przez Spółkę.
Opłaty związane z podpisaniem aktów notarialnych i wpisów w księdze wieczystej, oraz koszty
rozgraniczenia geodezyjnego działek ponosi kupujący.
Pozycje przetargowe od XIV do XLII :
Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia bądź
w terminie nie dłuższym niż 7 dni.
Nabywca który w terminie 7 dni nie uiści ceny nabycia traci prawa wynikające z przybicia oraz
złożone wadium.
Zastrzega się, że wadium przepada na rzecz Spółki jeżeli Oferent, którego oferta została przyjęta,
uchyla się od zawarcia umowy sprzedaży w terminie wskazanym przez Spółkę.
Szczegółowych informacji udziela Ryszard Uznański Siarkopol Tarnobrzeg sp. z o.o.,
ul. Zakładowa 50, 39-400 Tarnobrzeg, tel. 15 855 52 50 lub 511 943 800.
Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte aktywów trwałych objętych
przetargiem.
Sprzedającemu przysługuje prawo unieważnienia przetargu
poszczególnych aktywów trwałych z przetargu bez podania przyczyn.
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