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Rzeczoznawca : mgr in ż . Michał  Pielecki 

Zleceniodawca: Przedsi ębiorstwo Wodoci ągów i Kanalizacji hISTARWIKi! sp. z o.o. 
Adres: 	ul. Lubichowska 128, 83-200 STAROGARD GDAŃSKI 
Zlec. pismo, znak: L.DZ.15169/03/21 	 zdnia: 2021/03/05 

W łaściciel: 	Przedsiębiorstwo Wodoci ągów i Kanalizacji „ STAR-WIK" sp. z o.o. 

Adres: 	ul. Lubichowska 128, 83-200 STAROGARD GDAŃSKI 

Zadanie: 	Określenie warto ści rynkowej pojazdu.- 

I 	PODSTAWA OPINII 

Przeprowadzone ogl ędziny i dokumentacja fotograficzna. 
Przedstawiono do wgl ądu dowód rejestracyjny seria DR/BAK 4744757. 
Oględziny przeprowadzono w Starogardzie Gd. w obecno ści przedstawiciela u żytkownika. 
Opinię  wykonano przy wykorzystaniu Instrukcji I-1.- 

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*) 	 Dane: [C] III-202 1 

Marka: 	IVECO 	 Model pojazdu: 50C14 Daily HPI E4 3,5t 
Wersja: 	V 	 Nr rejestracyjny: GST 40US 	 Rok prod.: 2005 
Rodzaj pojazdu: Samochód specjalny* 	 VIN: ZCFC50A 1065573637 

Data pierwszej rejestracji 2005/11/10 
Data ważności badania technicznego 2020/11/08 
Wskazanie drogomierza 158681 km 
Okres eksploatacji pojazdu (05/11/10-21/03/15) 184 mies. 
Opis rodzaju pojazdu pogotowie techniczne/warsztat 
Charakter wykorzystania czyszczenie kana łów kanaliz. 
Kolor powłoki lakierowej kabiny czerwony l-warstwowy akrylowy 
Dop. masa całk. / Ładowność  3490 kg / 210 kg 
Rodzaj nadwozia furgon z podwyższonym dachem 4 drzwiowy 3 osobowy 
Liczba osi / Rodzaj nap ędu / Skrzynia biegów 2 / 4x2 / manualna 
Zawieszenie osi przedniej / 	tylnej / Rozstaw osi sprężyny / resory / 3300 mm 
Oznaczenie silnika F10E0481A 
Jednostka napędowa z zapłonem samoczynnym 
Pojemność  / Moc silnika 2998 ccm / 100kW (136KM) 
Do ładowanie Turbosp. z chłodn. powietrza 
Liczba cylindrów / Uk ład cylindrów 4 / rzędowy 
Norma spalin E4 
D ługość  / Szeroko ść  / Wysoko ść  5997 mm / 1996 mm / 2745 mm 

WYPOSAŻENIE SPECJALNE 

L.p. 	Nazwa elementu wyposażenia Wartość [PLN] 

I 	Urządzenie SC 100 10165 
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WYPOSAŻENIE STANDARDOWE 

Lp. Nazwa elementu wyposażenia L.p. Nazwa elementu wyposażenia 
1 ABS + ABI) + EBD 7 Obrotomierz 
2 +Drzwi boczne prawe przesuwne 8 Przygotowanie do montażu radia +2 głośniki + 

antena 
3 Fotel kierowcy z pełną  regulacją  9 Szyby przednie regulowane elektrycznie 
4 Fotel pasażera podwójny 10 Wspomaganie układu kierowniczego 
5 Immobilizer II Wyłacznik akumulatora 
6 Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane 12 Zbiornik paliwa 701 

elektrycznie 

I WYPOSAŻENIE DODATKOWE 	 I 
L.p. Nazwa elementu wyposażenia Wartość  [PLNI 

1 +Hak holowniczy 164 
2 +Radjoodtwarzacz CD 33 

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA 

Kolo 	 Marka, typ Bieżnik [mm] Zużycie [%j 
Przednie lewe: 	SAVA 195175 R16C 107/105Q TRENTA MM TL 50 
Przednie prawe: 	SAVA 195/75 R16C 1071105Q TRENTA MS TL 50 
Tylne LZ: 	SAVA 195175 R16C 107/105Q TRENTA MM TL 60 
Tylne LW: 	SAVA 195/75 RI6C 107/105Q TRENTA M8cS TL 60 
Tylne PZ: 	SAVA 195/75 R16C 107/105Q TRENTA M8cS TL 60 
Tylne PW: 	*SAVA 195/75 R16C 107/105Q TRENTA M8S TL 60 
Zapasowe: 	*brak 100 

I 	STAN TECHNICZNY POJAZDU 

Podczas badania stwierdzono: 
SILNIK: Kompletny, zewnetrznie zabrudzony. Nie stwierdzono śladów wycieku oleju spod uszczelnień  stałych i 
ruchowych. Osprzęt silnika kompletny, zużyty eksploatacyjnie. Ch łodnica powietrza doładowującego 
(intercoler) oraz przewody zaolejone. Uk ład wydechowy kompletny, skorodowany.- 

PODWOZIE: Podzespoły kompletne, powierzchniowo skorodowane. Rama pojazdu skorodowana 
powierzchniowo, widoczne ślady wcze śniejszych napraw spawalniczych w części tylnej. Resory tylne szt. 2 
skorodowane, trwale odkszta łcone. Wsporniki resorów skorodowane. Wieszak tylny resoru lewego wyrwany. 
Stopień  wejściowy tylny skorodowany, pogiety. Elementy ruchowe zwrotnic i uk ładu kierowniczego zużyte 
eksploatacyjnie. Elementy gumowo-metelowe zawieszenia zestarza łe. Odboje tylnego mostu wyrwane. 
Przewody układu hamulcowego skorodowane powierzchniowo. Tarcze hamulcowe przednie szt. 2 nadmiernie 
zużyte, skorodowane. Tarcze kó ł  stalowe szt. 6 skorodowane. Ko łpaki ozdobne kół  przednich połamane. Belka 
baka holowniczego + wsporniki skorodowane. Skrzynia biegów zewn ętrznie zaolejona. Podpora elastyczna 
wału napędowego nadmiernie zużyta, wkładka gumowa popękana. Pole numerowe skorodowane, nr 
identyfikacyjny V1N słabo czytelny.- 

NAD WOZIE:Typu furgon z podwyższonym dachem kompletne, pow łoka lakierowa w kolorze czerwonym 
zmatowiała, porysowana, starta na kraw ędziach drzwi szt. 3, miejscowe odpryski i wykwity korozji 
podpowłokowej. Szkielet nadwozia skorodowany w cz ęści dolnej z ubytkami materiału. Poszycie boku lewego, 
poszycie boku prawego skorodowane w cz ęściach dolnych (pod panelami plastikowymi) z ubytkami materia łu, 
punktowe wgniecenia oraz zaprawki wykonane farb ą  podkładową . Progi szt. 3 (przedni lewy, przedni prawy, 
tylny prawy)skorodowane. B łotniki przednie szt. 2 (lewy, prawy) skorodowane na obrze żach, pogiete w 
częściach dolnych. Podłoga przedziału ładunkowego skorodowana, wyk ładzina podłogi (sklejka) zbutwia ła, 
zniszczona. Nakładka wewnętrzna progu prawego połamana. Nadkola plastikowe przednie szt. 2 po łamane.- 

OSPRZĘT I WYPOSAŻENIE: Kompletne, zużyte eksploatacyjnie, zabrudzone. Obicia tapicerskie siedze ń  
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zabrudzone, wytarte. Podstawy siedze ń  skorodowane. Gąbka fotela kierowcy zdeformowana, obicie rozdarte. 
Wykładziny przestrzeni ładunkowej porysowane, po łamane.Koło kierownicy, nakładki pedałów, dźwignia 
zmiany biegów wytarte. Akumulator CENTRA FUTURA lOOAh 900A sprawny.- 

WYPOSAŻENIE SPECJALNEZabudowa do ciśnieniowego czyszczenia kanałów i studzienek 
kanalizacyjnych typu SC 100 „ rok budowy 2005 kompletna. Silnik z zap łonem samoczynnym LOMBARDINI 
kompletny, zewnętrznie zaolejony. Tłumik wydechu skorodowany. Zbiornik wody z tworzywa sztucznego 
zabrudzony, bez widocznych uszkodze ń. Zespół  pomp PRATTISOLI kompletny, bez widocznych 
niesprawności. Węże ssąco-tłoczące bez widocznych uszkodzeń.- 

UWAGI: 
1. Wyposażenia specjalnego nie badano pod wzgl ędem ruchowym, wg oświadczenia przedstawiciela 
użytkownika, urządzenia wchodzące w skład zabudowy SC 100 są  sprawne technicznie.- 

(OREICFY 	 .1 
WARTOŚĆ  BAZOWA NETTO (190 mies.) 	................................... . 12500 PLN 
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE SPECJALNE 	................................ 10165 PLN 

Wyposażenie specjalne pojazdu powoduje powiększenie wartości pojazdu, gdy jest sprawne, czyli zdolne do spe łnienia s~jejf~j Wielko ść  
korekty warto ści bazowej, związanej z wyposażeniem specjalnym pojazdu zosta ła określona na podstawie udziału tego wyposażenia w 
wartości standardowo wyposażonego nowego pojazdu z uwzgl ędnieniem amortyzacji pojazdu. 

KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE 	.............................. 197 PLN 
Wyposażenie pojazdu powoduje powi ękyzenie wartości pojazdu, gdy jest w~azememponadstandardoisym oraz jest sprawne, czyli zdolne 
do spełnienia swojej funkcji. WlnLko ść  korekty wartości bazowej, zwiqzanejz i,posa żeniem dodatkowym pojazdu zosta ła określona na 
podstawie udziału tego wyposażenia w wartości standardowo wyposażonego nowego pojazdu z uwzgl ędnieniem amortysacjt pojazdu i 
zwiększonej amortysacji jego yposa źenhz 

KOREKTA ZA PIERWSZĄ  REJESTRACJĘ 	.................................... .
525  PLN 

Korełua uwzględnia wy4"w daty pierwszej rejestracji pojazdu (pierwszego dopuszczenia do ruchu po załnąpieniu pojazdu nowego) na jego 
wartość. Przyjmuje się, Że pojazd bazowy zosta ł  zarejestrowany po raz pierwszy 2005105115. Pojazd wyceniany zosta ł  zarejestrowany 6 
miesięcy później, zatem jego okres eksploatacji jest krótszy od okresu eksploatacji pojazdu bazowego I st ąd wysika dodatnia korekta wartości. 

KOREKTA ZA PRZEBIEG 	 4389 PLN 
Korekta uwzgl ędnla wp ływ przebiegu pojazdu na jego warto ść. Wartość  bazowa (skorygowana o wp5"w pierwszej rejestracji) została 
określona dla przebiegu normatywnego 482 400 km. Zweryfikowany przebieg wycenianego pojazdu jest mniejszy odnonflatywnego o - 323 
719 km. Powoduje to zastosowanie korekty warto ści w wysoko ści 18,77%. 

KOREKTA ZA OGUMIENIE 	.............................................. 	451 PLN 
Korekta uwzględnia wpływ stanu ogumienia na wartość  pojazdu. Punktem odniesienia jest ogumienie o zu życiu 50%. 

KOREKTY RÓŻNE 	...................................................... -13 058 PLN 
Wtym: 	 I%1 Wart [PLNI 
Stan utrzymania i dbałość  o pojazd 	 -5,0 	-1388 

Stan utrzymania I dbałość  o pojazd mogą  mieć  wpływ na wartość  rynkową  pojazdu wprzypadku, gdy stan 
wycenianego pojazdu istotnie odbiega od dobrego, odpowiedniego dla danego okresu eksploatacji iprzebiegu. 
Stwierdzony ponadprzeci ętnie dobry stan świadczący o wyjątkowej dbałości o pojazd może stanowić  podstawę  korekty 
dodatniej wartości, stan gorszy od typowego dobrego - podstawę  do korekty ujemnej. 
Znacznie rozwinięta korozja ramy oraz nadwozia pojazdu.- 

Aktualność  badań  technicznych 	 -5,0 	-1388 
Podstawą  do zastosowania korekty jest wada prawna wpostaci zakazu u żytkowania pojazdu na dzie ń  2021103115, 
koszt wykonania wymaganego badania technicznego jak te ż, szczególnie wprzypadku pojazdów wieloletnich i trwale 
wyłączonych z eksploatacji, ewentualna konieczno ść  przeprowadzenia usprawniającej pojazd naprawy. 
Wartość  korekty zosta ła oszacowana automatycznie, na podstawie okresu eksploatacji pojazdu: 184 mies. 
Termin wykonania badania technicznego upłynął  08.11.2020.- 

Szczególny charakter eksploatacji 	 -10,0 	-2777 
Negatywny ię y na wartość  rynko" może mieć  używanie pojazdu w nietypowych warunkach, jak te ż  w nietypowy 
sposób, np.: do naukijazdy, do jazd sportowych i testowych, samochodu osobowego do celów zarobkowych, cz ęsta 
jazda zprzyczepq przez samochód osobowy lub terenowy, 4p. Wielko ść  tej korekty szacuje si ę  wzależności od 
intensywności I obysu eksploatacji pojazdu w szczególny sposób. 
Pojazd wykorzystywany  do czyszczenia kana łów i studzienek kanalizacyjnych, nara żony na proces przyspieszonej 
korozji. -  
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Konieczne naprawy pojazdu 	 -25,0 	-6950 
Konieczność  wykonania naprawy wycenianego pojazdu jest podstaw ą  do obniżenia jego wartości w stosunku do 
wartości pojazdu sprawnego. O wie/kości korekty decyduje koszt naprawyprn"wracajqcej pojazd do stanu technicznego 
odpowiedniego do okresu użytkowania pojazdu, jego przebiegu i ogólnego stanu technicznego. 
Orientacyjny koszt koniecznych napraw, w tym naprawy blacharsko-lakierniczej przyjmuje sie na ok. 25 % warto ści 
pojazdu. -  

S łabo czytelny nr identyfikacyjny yIN 	 -2,0 	- 555 

Warto ść  rynkowa netto wy żej zidentyfikowanego pojazdu, okre ślona na miesiąc marzec 2021 roku 
wynosi: 

14300 PLN 
(słownie: czterna ście tysięcy trzysta z łotych) 

Wartość  określono na podstawie: 
- notowań  warto ści rynkowych ustalonych przez wykonawc ę  opinii, 
- korekt maj ących wp ływ na wartość  pojazdu. 

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

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

Klauzule i zastrzeżenia; 
Niniejsza Opinia s łuży wyłącznie do oszacowania warto ści rynkowej pojazdu i nie mo że być  
wykorzystana do żadnego innego celu. 
Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialno ści za wady ukryte oraz ewentualne skutki 
wynikaj ące 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 sprzeda ży pojazdu za oszacowan ą  warto ść . 

4. Niniejsza Opinia nie mo że być  publikowana w całości wjakimkolwiek 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 bada ń  diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotowego pojazdu. 

6. Niniejsza Opinia została sporządzona na podstawie ogl ędzin przedmiotowego pojazdu w warunkach 
występuj ących w miejscu jego udost ępnienia. 

7.Nie weryfikowano odczytanego stanu wskaza ń  drogomierza z zapisami w urz ądzeniach elektronicznych 
pojazdu.- 

Dnia 15.03.2021 r. 

DYREKTOR 
	

PIECZĘĆ 
	

RZECZOZNAWCA 
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tłp 

Jare 

ul. Koflitja 41, 	3 Gd,"nia teł /fax (O5
21 13. 7136841 

odd 

ngr in ż  Micha ł  pE Ł.ECKI 

Rzeczoznawca 
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