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E 	 STOWARZYSZENIA RZE 
Ekspertyzy wykonuj ą  rzeczoznawcy 

CZOZNAWCÓW SAMOCHODOWYCH - EKSPERTMOT 
należącego do FIEA - Międzynarodowej Federacji Ekspertów Samochodowych 

OPINIA Nr: 0746/GDP12020 z dnia: 2020/09/15 
Rzeczoznawca: mgr in ż . Michał  Pielecki 

Zleceniodawca: Przedsi ębiorstwo Wodoci ągów i Kanalizacji „ STAR-WIK" SP. z o.o. 
Adres: 	ul. Lubichowska 128, 83-200 STAROGARD GDAŃSKI 
Zlec. pismo, znak: L.dz. 56709/09/2020 

Właściciel: 	Przedsi ębiorstwo Wodoci ągów i Kanalizacji „ STAR-WIK" SP. z o.o. 
Adres: 	ul. Lubichowska 128, 83-200 STAROGARD GDAŃSKI 
Zadanie: 	Okre ś lenie warto ści rynkowej pojazdu.- 

1 	PODSTAWA OPINII 

Przeprowadzone ogl ędziny i dokumentacja fotograficzna. 
Przedstawiono do wgl ądu dowód rejestracyjny seria DR/BAK 4493435. 
Oględziny przeprowadzono w Starogardzie Gd. w obecno ści przedstawiciela u żytkownika. 
Opinię  wykonano przy wykorzystaniu instrukcji 1-1.- 

z dnia: 2020/09/15 

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU 	 Dane: [C] IX-2020 

Marka: 	DAF 	 Model pojazdu: LF 55.180 E4 12.Ot 
Wersja: 	FA E12 	 Nr rejestracyjny: GST PK95 	 Rok prod.: 2008 
Rodzaj pojazdu: Samochód ci ężarowy 	 VIN: XLRAE55FF8L342738 

Nr FNFO-EKSPERT pojazdu bazowego 214-01976  
Data pierwszej rejestracji 2008/09/11 
Data ważności badania technicznego 2021/01/08 
Wskazanie drogomierza 131112 km 
Okres eksploatacji pojazdu (08/09/11-20/09/15) 144 mies. 
Opis rodzaju pojazdu samowy ładowczy 
Kolor powłoki lakierowej kabiny biały 1-warstwowy akrylowy 
Dop. masa ca łk. / Ładowność  11990 kg / 6510 kg 
Rodzaj zabudowy samowy ładowcza 
Rodzaj kabiny krótka 
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów 2 / 4x2 / manualna 
Zawieszenie osi przedniej I 	tylnej / Rozstaw osi resory / poduszki / 4800 mm 
Oznaczenie silnika FR 136S1 
Jednostka nap ędowa z zap łonem samoczynnym 
Pojemność  I Moc silnika 4461 ccm * / 135kW (184KM)* 
Doładowanie Turbosprężarka 
Liczba cylindrów / Układ cylindrów 4 / rzędowy 
Norma spalin E4 

I RÓŻNICE WZGLĘDEM POJAZDU BAZOWEGO 	 I 
Wycena wykonana na podstawie pojazdu o zbliżonych parametrach. Zmodyfikowane elementy to: 

Pojazd bazowy 	 Pojazd wyceniany 

Rozstaw osi 	 4500 mm 	 4800 mm 
Rodzaj zabudowy 	Skrzynia 	 samowyładowcza 
Wymiary zabudowy 	 dług.: 5500 mm / szer.: 2500 mm / wys.: 1500 mm 

3.180 Eksperci T4dap MIw,t Wilii ą oznawcy-PZM" SA  siedzibą  w Warszawie, u, 	 -864 Wazawa, 

zarejestrowana przez S ąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydzia ł  Gospodarczy 	 pod nr K1) 0018455; 

NIP: 526-020-55-46; wysokość  kapita łu zak ładowego wynosi 507 250 złotych, kapita ł  zosta ł  w pe łni opłacony. 



0746/GDP/2020 
	

2020/09/15 

I 	WYPOSAŻENIE STANDARDOWE (2006.09-2009.06) 	 I 
L.p. Nazwa elementu wyposażenia Lp. Nazwa elementu wyposażenia 

1 ABS - system zapobiegaj ący blokowaniu kół  6 Stopnie wej ściowe podświetlane 
2 Kolumna kierownicy regulowana 7 +Szyby regulowane elektrycznie 
3 +Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie 8 Tachograf elektroniczny 
4 +Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie 9 Wyświetlacz wielofunkcyjny 
5 Owiewki narożnikowe zintegrowane 10 Zderzak stalowy 

I 	WYPOSAŻENIE DODATKOWE 

L.p. Nazwa elementu wyposażenia Wartość  [PLN] 
1 +Radioodtwarzacz CD PIONEER KEH P7900R 31 
2 +Tempomat 46 

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA 

Koło 	 Marka, typ Bieżnik [mm] Zużycie I%I 
Przednie lewe: 	DUNLOP 285/70 R19.5 144/146L 	SP 344 TL (PRZÓD) 50 
Przednie prawe: 	DUNLOP 285170 R19.5 1441146L 	SP 344 TL (PRZÓD) 50 
Tylne LZ: 	MATADOR 285/70 R19.5 1441143M 	DR I HECTOR TL (NAPĘD) 40 
Tylne LW: 	MATADOR 285/70 R19.5 1441143M 	DR 1 HECTOR TL (NAPĘD) 40 
Tylne PZ: 	MATADOR 285/70 R19.5 1441143M 	DR 1 HECTOR TL (NAPĘD) 40 
Tylne PW: 	MATADOR 285/70 R19.5 1441143M 	DR 1 HECTOR TL (NAPĘD) 40 
Zapasowe: 	GOODYEAR 285/70 R19.5 145L140M 	R}IS TL 40 

STAN TECHNICZNY POJAZDU 

Podczas badania stwierdzono: 
SILNIK: Kompletny, sprawny technicznie, zewnetrznie zabrudzony. Osprz ęt silnika kompletny, zużyty 
eksploatacyjnie. Układ wydechowy kompletny, powierzchniowo skorodowany.- 

PODWOZIE: Podzespo ły kompletne skorodowane powierzchniowo. Rama skorodowana powierzchniowo. 
Elementy ruchowe zwrotnic i uk ładu kierowniczego zużyte eksploatacyjnie. Elementy gumowo-metelowe 
zawieszenia zestarzałe. Zderak przedni skorodowany, pogięty w części dolnej. Zderzak tylny wygi ęty z prawej 
strony, skorodowany. B łotnik tylny prawy p ęknięty. Listwa przeciwnajazdowa lewa wyrwane z zamocowań  w 
części przedniej, pogięta, brak 1 sztuid. Listwy przeciwnajazdowe prawe pogięte. Tarcze kół  stalowe szt. 6 
skorodowane. Kołpak ozdobny ko ła przedniego prawego pogięty. Instalacja pneumatyczna sprawna.- 

NAD WOZIE Kabina kierowcy kompletna. Powłoka lakierowa w kolorze bia łym miejscami porysowana, 
zabrudzona. P łat poszycia dachu wgnieciony i rozerwany w cz ęści tylnej na powierzchni ok.200 cm2. B łotniki 
przednie szt. 2 (lewy, prawy) wytarte.Stopnie wej ściowe skorodowane.Wykwity korozji pod poszyciem 
tapicerskim drzwi lewych. Brak nakładki maskującej drzwi lewych. Nakładka maskuj ąca drzwi prawych, 
nakładka narożnika przedniego lewego, krata wlotu powietrza pop ękane. Szyba czo łowa- odprysk w polu 
widzenia kierowcy. 
Zabudowa samowyładowcza produkcji TRAMP TRAIL kompletna. Pow łoka lalderowa w kolorze szarym 
zmatowiała i porysowana, liczne odpryski. Rama pomocnicza skorodowana. Rama skrzyni ładunkowej trawle 
odkształcona od profilu normalnego, skorodowana. Burty szt. 6, podoga skrzyni ładunkowej skorodowane, 
pogięte. - 

OSPRZĘT I WYPOSAŻENIE: Kompletne, zużyte eksploatacyjnie. Obicia i wyk ładziny tapicerskie 
zabrudzone. Lusterko prawe górne - brak szk ła. Reflektory szt. 2 (lewy, prawy) - spiaskowane szk ła. 
Akumulatory ZAP TRUCK PROFESSIONAL 12V 120Ah 950A szt. 2- sprawne.- 

3.180 	14076 mgr Inż. Michal Plelecid 	 System INFO..EKSPERT 	Strona 2 
/SRTSLRD 
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I KOREKTY 	 I 
WARTOŚĆ  BAZOWA (POJAZDU BAZOWEGO) NETTO (148 mies.) * 22500 PLN 

Do wyceny wykorzystano dane pojazdu bazowego zgodnego zpojazdem wycenianym pod wagi ędem marki oraz przeznaczenia I 
podstawoiychparametrówpodwozia (silnik; układ napędowy, dopuszczalna masa całkowita). 

KOREKTA ZA ZMIANĘ  PARAMETRÓW ZABUDOWY 	........................ 4408 PLN* 
Pojazd bazowy I wyceniany ró żnią  się  rodzajem zabudowy ładunkowej (slq"zynia,jijrgon, ch łodnia, samowyładowcza) i hub jej wielko ścią  
oraz wyposażeniem. Korekta jest wycen ą  różnicy pomiędzy wartościami zabudów pojazdu bazowego i wycenianego. 

KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE 	.............................. 77 PLN 
Wyposażenie po) azdu powoduje powi ękrzenie wartości pojazdu, gdy jest osażeniemponadstandardowym oraz jest sprawne, czyli zdolne 
do spełnienia swojej funkcji. Wielko ść  korekty wartości bazowej, związanej z wyposa żeniem dodatkowym pojazdu zosta ła określona na 
podstawie udziału tego wyposa żenia w wartości standardowo wyposażonego nowego pojazdu z uwzględnieniem amortyzacji pojazdu i 
zwiększonej amortyzacjijego wyposa żenia. 

KOREKTA ZA PIERWSZA REJESTRACJĘ 	................................... 613 PLN 
Korekta uwzgl ędnia Hędyw daty pierwszej rejestracji pojazdu (pierwszego dopuszczenia do ruchu po zakupieniu pojazdu nowego) na jego 
wartość. Przyjmuje się, że pojazd bazowy zosta ł  zarejestrowany po raz pierwszy 2008/05115. Pojazd wyceniany zosta ł  zarejestrowany 4 
miesiące później, zatem jego okres eksploatacji jest krótszy od okresu eksploatacji pojazdu bazowego i st ąd wynika dodatnia korekta wartości. 

KOREKTA ZA PRZEBIEG 	................................................ 4490 PLN 
Korekta uwagiędnia wylyw przebiegu pojazdu na jego wartość. Wartość  bazowa (skorygowana O wpływ pierwszej rejestrwii) zosta ła 
określona dla przebiegu normatywnego 450 000 km. Zweikowany przebieg wycenianego pojazdu jest mniejszy od normatywnego o-318 
888 krn. Powoduje to zastosowanie korekty warto ści w wysoko ści 16,27%. 

KOREKTA ZA OGUMIENIE 	.............................................. 495 PLN 
Korekta uwzgl ędnia wpływ stanu ogumienia na wartość  pojazdu. Punktem odniesienia jest ogumienie o zu życiu 501X 

KOREKTY RÓŻNE 	...................................................... 	 - 6 724 PLN 
W tym: 	 (%j W*rt. [PLNJ 
Stan utrzymania i dba łość  o pojazd 	 -3,0 	- 962 

Stan utrzymania i dbałość  o pojazd mogą  mieć  wpływ na wartość  rynkową  pojazdu wprzypadku, gdy stan 
wycenianego pojazdu tstotnie odbiega od dobrego, odpowiedniego dla danego okresu eksploatacji iprzebiegu 
Stwierdzony ponadprzeci ętnie dobry stan świadczący o wyj ątkowej dbałości o pojazd może stanowić  podstawę  korekty 
dodatniej wartości, stan gorszy od op~o dobrego - podstawę  do korekty ujemnej. 
Rozwinięta korozja skrzyni ładunkowej. 

Szczególny charakter eksploatacji 	 -3,0 	-962 
Negatywny wplyw na warto ść  „ynkow może mie ć  używanie pojazdu w nietypowych warunkach, jak te ż  w nietypowy 
sposób, np.: do naukijazdy, dojazd sportowych i testowych, samochodu osobowego do celów zarobkowych, cz ęsta 
jazda zprzyczepq przez samochód osobowy lub terenowy, Itp. Wielko ść  tej korekty szacuje si ę  w zależności od 
intensywności i okresu eksploatacji pojazdu w szczególny sposób. 
Pojazd eksploatowany głównie na terenie miasta. 

Konieczne naprawy pojazdu 	 -15,0 	4800 
Konieczno ść  wykonania naprawy wycenianego pojazdu jest podstaw ą  do obniżenia jego wartości w stosunku do 
wartości pojazdu sprawnego. O wielko ści korekty decyduje koszt naprawy przywracaj ącej pojazd do stanu technicznego 
odpowiedniego do okresu użytkowania pojazdu, jego przebiegu i ogólnego stanu technicznego. 
Orieniacyjny koszt koniecznych napraw przyjmuje si ę  na ok. 15% 

3.180 	14076 mgr In ż. Micha ł  Plelecki 	 System INFO.EISPERT 	Strona 3 
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Wartość  rynkowa netto wy żej zidentyfikowanego pojazdu, okre ślona na miesiąc wrzesień  2020 roku 
wynosi: 

25900 PLN 
(słownie: dwadzieścia pięć  tysięcy dziewięćset złotych) 

Wartość  określono na podstawie: 
- notowań  wartości rynkowych z bazy pojazdów „Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT" na IX-
2020 zweryfikowanych przez wykonawc ę  opinii, 
- korekt maj ących wplyw na warto ść  pojazdu. 

Wydając niniejszą  ocenę  techniczn ą, Dyrektor Oddzia łu Spó łki zastrzega wraz z Rzeczoznawc ą, że nie 
bierze odpowiedzialno ściza wady ukryte przedmiotuoceny i autentyczno ść  przedłożonych dokumentów. 
Od niniejszej oceny przys ługuje odwo łaniedo Zarządu Spó łki za pośrednictwem Dyrektora Oddzia łu. W 

przypadku konieczno ści wykonania oceny komisyjnej wymagana jest wp łata zaliczki w wysoko ści 
określonej przez Oddzia ł  wydający niniejszą  ocenę . 

Klauzule i zastrze żenia; 
1.Niniejsza Opinia służy wyłącznie do oszacowania warto ści rynkowej pojazdu i nie może być  

wykorzystana do żadnego innego celu. 
2. Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialno ści za wady ukryte oraz ewentualne skutki 

wynikające z dalszego użytkowania pojazdu, a także skutki wykorzystania samej Opinii. 
3. Powyższa Opinia nie jest szczegó łową  ekspertyzą  stanu technicznegopojazdu i za tak ą  nie może być  

traktowana, a także jako gwarancja sprzedaży pojazdu za oszacowaną  wartość . 
4. Niniejsza Opinia nie może być  publikowana w całości w j akimkolwiek dokumencie bez zgody 

wykonawcy i bez uzgodnienia z nim formy i tre ści tej publikacji. 
5.Opinię  wykonano w oparciu o dostarczon ą  dokumentacj ę  oraz oględziny przedmiotowego pojazdu. 

Nie przeprowadzono badań  diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotowego pojazdu. 
6. Niniejsza Opinia została sporządzona na podstawie oględzin przedmiotowego pojazdu w warunkach 

występujących w miejscu jego udost ępnienia. 
7. Nie weryfikowano odczytanego stanu wskaza ń  drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych 

pojazdu.- 

Dnia 16.09.2020 r. 

PIECZĘĆ 
	

RZECZOZNAWCA 

•RCI TFCHNI(7N -MOTORYZACYJI 
..RLIXZ / A Y-PZM 

ODDJAŁ  GDYNIA 
z up. Magdalena Kortas 

EKSPERCI TFfl\lflTORYZACYJNI 
„RZŁC 

ul. K;;ta;.i 	.2 : -,dynia 
te./fax (0_53) 	 71 RĄ  4$ 

dzml 

r"ir in ż  Michał  PIELECKI 
zeCZOZflaW 
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