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Opinia numer: RTM-259/I9
Rzeczoznawca

:

inź, Artur Gabryniewski R§00l494

Zleceniodawca: Wojcwódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Gorzowie
ul. Podmiejska 18, 66-400 Gorzów Mkp.

Adres:
Zlec. pismo,

WlĘ.

znak AG.2409.1.20l9.RF

zdńa: 20l9l07l09

Właściciel:Wojewódzki

Adres:

Zadarne:

Ośrodek Ruchu Drogowego w Gorzowie Wlkp.
ul. Podmiejska 18, 66-400 Gorzów Wlkp,
Ocena stanu technicznego i określenie wańości ryŃowej pojazdu

PODSTAWAOPINII
Zlecenie z dnia 09.07.2019 r. wykonania oc€ny stanu t€chnicznego i ustalenie wartości
rynkowej pojazdu
) Oględziny pojazdu w dniu l0.07.2019 r.,
J. Dowód Ęestraryjny seńa i numer DR tsAN 434049l wydany przez Prezydenta Miasta
1.

GorzowaWkp.,

4. Standardy rzeczo a7awcze.

DAND, IDENTITIKACYJ}IB
Marka:

KoNAR

Wersja:
Rodzaj pojazdu: Ptzyozepa

PoJAZDU (*)
Model pojazdu: JG2 8.0t
NrĘesfaryjny: FG92l78

Dane: [P] VII-2OI9

Rok prod.: 2006
VIN: SW9S2260E28 AKl 042

Data pi€rwsz€j
rej€stracji
Data oględzin

2m6l09l15

Miejsce oglęrlzin

ul. Podmiejska l8, 6G400 Gorzów

2u9l0,1ll0

Okes eksploatacji pojazd\ (M/09/l

5-19/07 l

lO)

Opis rodzaju poiazdu
Dop. masa calk. / Ma§a Własna / Ładowność

Skrzyniol,vy

zawieszęnie osi
Us}tuowanie o§i
Długość/ §zeroko&! / Wysokość

poduvki

P.odzĄptzlczrw

WĘ.

l54 mies.

8000kg/2900kg/5100kg
skrzyniolła z opośtcąłpu kurtyna

centtalne

8000mm/2400mm/3720mm

Wartośćrynkowa brutto wyżrcj zidenty{ikowanego pojazdu, określonana dzień wykonania opinii wynosi:

11400

PLN

w

Ęm VAT (23,0W2l31,7tPLN

ZAŁĄCZNIKI

1

2
3
3.166

Wycena wartości - druk podstawowy
Ko§ztorys - Naprawa konieczna (bieĘca)
Dokumentacja fotograficzu

1,a025
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zdńa: 2019l07ll0

inż. Artur Gabryniewski RS00l494

Zlecęniodawca: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Gorzowie
ul. Podmiejska 18, ó6-400 Gorzów WĘ.
Zlec. pismq znk:

Adres;

AG.2409,1.2019.RF

Właściciel:Wojewódzki

Adręs:
Zńańe

nr F'048it3
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OPINIA Nr: RTM-259/19
Rzeczoznawca

Lic€nśj.

Ośrodek Ruchu Drogowego w Gorzowie
ul. Podmieiska 18, 66-400 Gorzów W|Ę.

WlĘ.
z dnia:. 2O19/M/09

WĘ.

Ocena stanu technicznego i okreśIaiewartości rynkowej pojazdu

PODSTAWAOPINn

.

3.

Zlecenie z dni a 09 .07 .2019 r . wykonarria oceny stanu technicznego i ustalenie wartości
rynkowei pojazdu
Oglę&iny pojazdu w dniu |0.07.2019 r.,
Dowód Ęestracyjny seńa i numer DR/BAN 434M9l wydany przez Prezydenta Masta

4.

Standardy rze czonawcze.

l

2.

GorzowaWĘ.,

DANE IDENTIT,IKACYJNE PoJAZDU

Marka:

KONAR

Wersja:
Rodzaj pojazdu: Przy czapa

Dane: [P] VII-2OI9

(*)

Model pojazdu: JG2 8.0t
Nr rej estraryjny: FG92l78

rejestracji
D8tąoględzin
Miejsce oględzin
Okres eksploatacji poj azdl, (M/O9ll5-19l07l|0)
Opis rodzaju pojazdu
Dop. masa całk. / Ma§a Wła$a / łźdowność
Rodzaj prryczepy
Zawieszenie osi
us$owanie osi
Długość/ §zerokość / Wysokość
WYPOSAŻENm SPECJALNE
L.p Nautła etcmcEtu wypo§NŁBis
l Oznakowanie pojazdu nauki jazdy i egzaminowania
Data pierwszej

Rok prod.: 200ó
\ĄN: SW9S2260E28AKIO42

2o06109115

20l9l01ll0
ul. PodrnĘska 18, ó6400 Gorzów Wlkp.

l54 mie§.

Słrzyniowy
8000 kg / 2900 kg / 5l00kg
skrzyniowa z opońcą §pu kutyna

poduszki

centralne
8000 mm / 2400 mlr / 3720 mn

Wartość[PLM
62

WYPOSAŻENm, STANDARDOWE

L,p Nazwa elcmcntu wypo§sżni,
l +Bu{ty o Wysokości 400 mm
2 Harnul€c po§tojo}yy ĘĘzyno}yy
3

L.p. Nrzws €l€m€ntu
wypo§ażonir
5 +osłony p/najazdowe bocae
6 +Sciana przednia pełnej wysokości

7

+opończa zwijana

3.16Ó

14025

i!Ł Artur G.brynt.g§ki

Rso01494

ZawieszeniepneumĄczte

slstem

INFGEX§PERT

/ sRTsiRD

słrona 2

RTM-259/l9

4

8

+osię GFA

WYPOSAZENIE DODATKOWE

20t9/07/10
Zawór H-S poziomowania ramy

L.p. Nazwa elementu wypo§aż€nia
1 +Zamknięaie celne

WartośćIPLNI

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŻDZIE OGUMIENIA
Kolo

przednię lewe;
Przednie prawe:
Tylne lewe:
Tylne prawe:

Marka,

*FULDA
*FULDA
*FULDA
*FULDA

§p

235175 R17.5
235175 R17.5
235175 R17,5

235175 R17.5

l43 /

l28l

143 / 128J
143 / l28J

l43 / 128J

Bieżnik [mm] Z\życie Io/oI

EcoToNN
EcoToNN
EcoToNN
EcoToNN

STAN TECIINICZNY POJAZDU

7,0
7,0

53

8,0
8,0

45
45

53

o^ględziny pojazdu przeprowadziłem w dniu I0.07.2019I., w Gorzowie

wltp. na ul. rodmiejskiej
Do oględzin przedstawiona_zo stńa przyczepa cięźarowa marki KONAR iG2 wypr;dukowana
w
roku 2006 o nr rejeshacyjnym FG 92178. Rok produkcji przyjęto na podstawie
dowódu
rejestracyjnego nr DR rBAN 434 O49I. Pojazd, wyt<orzystywany do naŃi jazdy
i egzańinowania. Na
podstawie przeprowadzonych oględzin stwierdziłem:
l

8_.

l

.

Nadwozie ladunkowe:
zabudowa skrzyniowa.firmy konar składająca się z burt o wysokości400 mm wykonanych
z
profili aluminiowych, ścianyprzedniej pełnej wysokości o.u" pr""suwrrych kuĄn
bocznych
z_dachem stałym. Wewnątrz przestrzeniładunkówej znajduje,ię p."y.ó.o**"
pasami
obciĘenie z płlĄ betonowych. Nadwozie ładunkowe kompietne'* tY"".; częścinósi
ślady
uszkodzeń wynikające z charakteru ułtkowania:
profil aluminiowy tylnej burry, wgnieciony z prawej strony,
rygiel lewy burry tylnej, wyłamany,
rygiel prawy burty tylnej, wyłamany,
fartuch przeciw błotny prawy, brak,
wcześniejsze naprawy plandeki tylnej,
wcześniejsze naprawy kuĘny prawej w tylnej części.

-

2.

UHad zawieszenia i elementy podwozia:
Pojazd wl'PosażonY w dwie osie GFA us},ruowane centralnie, zawieszenie p
newnatycznę z
regulacją wysokości pomocą.zaworu znajdującego się z ptawej strony pizyczepyprzed
"a
przednią osią. w wyniku badaniaorganoleptycznego w warunkaóh uao.t§pni"niu
pojazdu do
oględzin (plac manewlowy WORD w Gorżowie wlłp.;, .ri" stwierdziłem'wiJo"".ryót
uszkodzeń zarówno poszczególnych elementów zawiósŹenia kół, jak i el"me.rń
,kładu
hamulcowego. szczegółowa we ryfikacja \uzów w połączeniach ńchowych eńentów
zawieszenia kół i elementów układu hamulcowego w waruŃach *ur."tuto*}"h
tub na stacji
diagnostycznej.

3.

Resztą pąiazdu:
Tarcze kół stalowe. przeciętny stan opon kół osi pierwszej i drugiej, który kwalifikuje je
do
dalszej eksploatacji.

pojazd w stanie przedstawionym.do
oględzin jest sprawny technic znie i po wykonaniu niezbędnych
napraw kwalifikuje się do dalszej eksploatacji.

3.166

14025 inż. Artur Gabryniew§ki Rs001494
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2019/07l10

WARToŚc BAZoWA BRUTTO (l58

mies.)

Z u\''agi ną bruk nolowań pEedmiotowego pojązdu 1|, barie systemu
1ńfo-El6perl, i,ąrlośćbazowq prączepy ustaliłem jako
ofefl spr:eda:y poja.dów uąnanych o podobnych parąmelrach lechn;czno
- eksploalaqjhrch 2 loku plodukcji 20a6,

va

416

PLN

62

PLN

200

PLN

245

PLN

66

PLN

556

PLN

ośćśrednąz

KOREKTA ZA WYPOSAZENIE SPECJALNE

Wyp'?sąknie specjąlne poja'.du powoduje po1l,iększenie wańości poja:du,
8ąjes! sprawne, cżrli zdolne do spełnienia $]ojej funkcji_ Wielkość
korck\) v]arloŚci ba:ovej, .|Ltią.anej ż \|yposażenien sPecjalnym pojardu
żoslała ońeśIom na podsttu,ie udziału lego vlposażenia w
warloŚci standatdowo .|9lposażonego howego pojazdu z uw:ględnieniem anortyzacji
pojazdu.

KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Iywo§a.enie poja:du powoduje powiększenie warlości po,jązdu, gdyjeśt
wlposażenie 1 ponadsląndardow)n ora: jesl sprawhe, cłli zdolne
do spełnknia słokjrunkcji. Wielkośćkorekt,ll,aflości t"n ei, ,.iqran"j'= *ypo"ołii"m
dodalkol|rh pojazdu została określona na
Podsl^'ie ud:iąlu lego wzosąrenia w warlości slandatdowo w)posą:onega noy]ego popzau z uwzgkdniiien anortyzacji
poia:du i
:\] iękslonej anofly:acj i jeqa łyposaźenia.

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACĘ

Korckla u|:ględnia wprry daly pieru]s:ej rejesłacji poja.du (pieĄ,,śzego doPus:c:enią
do ruchu po zakuPienill pojązdu howego) haJego
ość.PlłjnuJe się, że poja2d ba.ow|) żoslał .arejesrror*y po ,o, pi"n*rl, 2006/05/
t 5. Pojard vyc;n-ry uioł ,*".1""iorony
łhiesiqce póŹniej, :atenjego okres eksplaalacj i jesl kńts., od okresu ek§phatacji poją:du
ba.ovego i sąd wynika dodania koreń waraęi.

v,a

KOREKTA ZA OGUMIENIE

Koreklą lłi''glęclnia łpbĄ| stanu ogumienia ha.varlośćpoja.du. Zułcie poszczególnych
opon została określone ż uwzv!ędnienieh1
zmierzahej y,rsokaści ich bieżnika. Punkleh adniesieniajesr o4uniehie
o żulciu 50 .

KOREKTY ROŻNE
w tymi

*"..

pojazdu

Konieczne naprawy
Y',ł
koniec,rośćłlkonanią napfav,y l|,rceniahego poja.du jesl podslar.,q do obniżenią jego
wałtościl, slosunku do
warlości poja2du spre ,nego, o wielkości korck y declduje kos.l napraw)] prlwraciiqcei
pojazd do slahu technicżnego
o.dpou]iednie4o do okresu ułtkowania pojaldu, jego pfżebk7u i
l. pfoJil alumihiolł} lllnej bulry, .łJgfiieciony z pral|ej slrofiy - D
2, ryqiel levy bur\, ljlnej, łrłanan, - E

ogóhijo iam,

':a'}'

tecłnicrnego.

3. rygiel pra,,r}, ,,lnej burr,, wrłaman! _ E
1. Iarluch p,.:ecfu błolny pral,,,y, bruk - E

Legenda:
E - Wymiana

3.166
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Wartośćrynkowabruttowyżejzidentyfikowanegopo1u@

wynosi:

l1400 PLN
(słownie: jedenaścietysięcy czterysta złoĘch)

w tym

VAT (23,0YI)2131,71PLN

Wartośćokreślonona podstawie:

- notowań wańości
rynkorrych ustalonych przez rrykonawcę
- korekt mających wpływ na wańość pojazłu.

opinii,

z

uwagi na brak notowań przedmioto-wego pojazdu w bazie systemu
Info-Ekspert, wańość bazową
przyczepy ustaliłem jako wańośćśrednią z ofeń sprzedży pojazdów
uĄłvan/ch o podobnych
parametrach techniczno _ eksploatacyjnych z roku produkcji
2006.
Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za wady ukryłe przedmiotu
oceny.
Niniejsze ocena została sp orządzona na podstawie oględrin pr".p.owadzonycL
w waruŃach
występuj ących w miejscu udostępnienia.
Wszelkie dane uzyskane od zleceniodaw cy zostĄ przyjęte w
najlepszej wierze.
od niniejszej oceny - opinii przysługuje oł*ołu,i" aojój*yauw"y.
ołrorpłiron"go prr",
wydawcę odwołania przysfuguje odwołanie do Stowarźyszenia,
w}łącznie
merytorycznym.

;

''

""k;;-

Opracował:
inż. Artw Gabryniewski
(+48 504 866 918)

data 10,07.2019

t-

Informujęmy, jż §półka Rzeczoznawcv Techniczno-Motoryzacyjn!

sp. z o.o. z siedzibą

w

Gorzowie *'kp, prry ulicy Michała
ogińskiego ]0916 PrZetW za następu.)ący zakres Państ*" a-yór,
ńm*ych: imię i nazwisko, adfęs, numer telefonu, adres e_
mail. Darc te losLaly po4skane \^ cęlu W) konania Zawanej
z- Panią.lPane'm

umorł} - opracowania opin iiloceny techn icznej oraz
rórł nież. żc AdminiŚrrato, lołruJ" *"r.rli"n ,tarań. aby
zapewnić środki fizycznej.
LęchnicznE i organizacyjnej ochrony dan; ch.osobowych przed
ich prapuolo4
umyślnym

dll cclów rachunkowych, Intbrmuiemy

, .a
zniszczeniem. zmianą.
;;;,ęń;;;"d"i".;;;;,fiifiiil;risami,

PrZ)PadkoWą utralą, nicuprawnionvm ujarĄnieniem. *yło.rystani"m Ćry
R-'cczoznawcv fechnic7no-Molorv7a.-ljni sp, zo.o, nie
b ęa'ri.- prr"rii*ńu
celach marketingołych,

3.166
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Kosztorys

_

Naprawa konieczna (bieżąca)

nr: RTM-259/19

do opinii

Rzeczoznawca:inż.ArturGabry"ia:20|9l07ll0
Zleceniodawca: Wojewódzki OśrodekRuchu Drogowego w
Gorzowie Wlkp.
ul. Podmiejska l8, ó6-400 Gorzów Wlkp.
Zlec. pismo, znak: AG.2409. 1.20 l 9.RF

Adres:

właściciel:
Adres:
Zadanie:

Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Marka:

z dnia: ż0l9l07l09

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Gorzowie Wlkp.
ul. Podmiejska 18, 66-400 Gorzów Wlkp.

KONAR

Wersja:
Rodzaj pojazdu: Przyczepa
Data pierwszej Ęestracji: 2006/091 15

(*)

Model pojazdu:
Nr Ęestracyjny:

Dane: [P'] VI1-20l9

JG2 8.0t
FG92178

Rok prod.: 2006
VIN: SW9S2260Eż8 AK|042

ZAŁOŻENIA DO KOSZTORYSU
Stawka blacharska netto za

RBG l40,00

lRBG=l0JC
]RBG=l0JC
Współczynnik amo

PLN

Stawka lakiemicza netto za

RBG

140,00

PLN

Ęzacji pojazdu 0,ż5

Wspołcrynnik ureaInienia cen częsci 75,0%

L.p.
l

Nzs

Kod
Syn b ol Nazwa częścizamienn€j
części operacji

[%l

Bufia tylna

2

291,20

Rygiel lęWy buńy tylnej
Rygiel prawy buńy tylnęj

3

4

l00,00
100,00

Fartuch przęciwbłotny prawy

30,00

Razem:

PRACE BLACHARSKIE

L.p.
l
2
3

4

Kod

Sym bol

części operacji

-

130,30

MECHANICZNE

Nazwa części / operacji

Czas napr.

uc1

Buńa tylna - Wymiana

Rygiel lęWy burty tylnej - Wymiana

Rygiel prarły buĄ tylnej - Wymiana
Faduch przeciwbłotny prawy - Wymiana

1ą00

5

70,00
70,00

5
3

RAZEMNETTO:
YAT Q3,0oń)
RAZEMBRUTTO:

l4025 inż, Artur Gabryniewski RSOOt494

wnrtość

netto IPLN]

10

Razem:

3.166

W, rtość
netto [PLN]

Ę,00
322,00
452,30

l04,03
556,33

s!§lem INFO-EKsPERT

,/sRTśiRD

strona

6

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
do opinii nr: RTM-259/19
DANE IDENTYFIKACYJNE PoJAZDU (*)
Model pojazdu: JG2 8.ft
KONAR
Marka:
NrĄestracyjny: FG92178
Wersja:

z

dnia

20|9107110

Dane: [P] VII-2019

Rok prod,: 2006

Rodzaj pojazdu: Przy czepa

3.I6ó

14025 iDź. Artur

G.brynictśki Rs00l494

sy§tem INFo-EK§PERr
/

sRrsiRD

slfona

2019lo1l10

RTM_259/19

. .-aj]l

'i.

'+

Numer identyfikacyjny VIN pojazdu

Tabliczka zramionowa pojazdu

Rama pojazdu w przedniej części z lewej strony

Zespół osi pojazdu

3,166

1,1025

irż. Ańur G.bryni.w§ki Rs001494

INFo-ErsPExT

/ sRTsiRD

ż01glml1o

RTM-259/19

Brak fartucha przeciwbłotnego prawego

Koło zapasowe

Kuńyna prawa w tylnej czę'§ci

Wcześniejsze naprawy kurtyny prawej

Plandeka tylna

Wcześniejsze naprały plandeki tytnej

1.l{}25

inż Ańur GłbryDicw§ki Rs00l494

s!§tem

INFGEX§PERT
./.lłT§lłD

2o19l07l10

RTM_259/19

przestrzoń ładunkową

Wgnięciona bwta tylna

Rygiel lewy burty tylnęj

Fartuch przeciwbłotny zd€rzaka

tylnego

Fartuch przeciwbłotny lewy

INFo-ErsPERT
/śRTsłnD

sbona lo

