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Ocena Techniczna Nr: 29 /2013 Data badania: 12.08.Ż014 r.

Rzęczozna'wca: inŻ.ZbigniewSkwierczyński(RS001300)
Zlecęniodawca: UrządGminy w Andrzejewie
Adres: ul. Warszawska 36, 07-305 Andrzejewo
Zlecenie, pismo, zrrak: z dnia 06.08.2014 r.

Za|<ręs oceny: ocena stanu technicznego pojazdu. określenie wartości rynkowej.

Dane identyfikacvine i techniczne poiazdu

Marka i typ pojazdu: Jelcz L090M
Rodzaj: autobus
Nr identyfikacyjny podwozia (ramy); SUSL1422VX0000322
Nr fabr. nadwozia (zabudowy): SUJ090100X0000068
Silnik z zapłonem: Samoczynnym
PojemnoŚć/ Moc: 4580 cm3 /114kw
wskazanie licmika: 497252 km ( odczytany z drogomierza)
Dopuszczalna masa całkowita: 12000 kg
Masa własna: 7800 kg
Nacisk osi: 79 kN
Liczba miejsc: 43
Nr rejestracyjny: WOR18080
Rokprodukcji: 1999r.
Data l-szej rejestracji: 18-1 1-1999r.
Powłoka lakierowa: syntetyczna w kolorze pomarańczowym
Badanie tęchnicznę waŻne do: aktualne
Pojazd zbadano w: Andrzejewie

Uwagi: opinię opracowano na podstawie:

1. oględzin pojazdu w dniu |2'08.Ż0l4r. w ostrów Mazowieckiej.
2. Dowód rejestracyjny BAJ2853075
3. Programu identyfikacji pojazdów AutoVin.
4. Notowań rynkowych z katalogu ,,Pojazdy Samochodowe część B - Wartości Rynkowe

VIII-20I4'' i notowań intemetowych, zaakceptowanych przez wykonawcę opinii.
5. Korekt mających wpływ na wartość pojazdu.
6. Instrukcji SRTSiRD określania Wartości Pojazdów nt ll2005 zdnia09.I2.2004t,oraz

Komunikatu nr I l 2009 z dnia 12.02.2009r. obowiązuj ącego w SRTSiRD.



W dniu 12-08-2014r dokonałem oględzin wlw pojazdu. Identyfikacji pojazdu dokonano z nailry i
porównano z dowodem rejestracyjnym.

Silnik i uklad pneniesienia napędu: Stwierdzono: rozruch i praca w pełnym zakresie obrotów
prawidłowa. Silnik firmy MAN, kompletny' sprawny technicznie;

Skrzynia biegów: Stwierdzono: kompletna sprawna technicznię pracapłynna bez wyczuwalnych oporów;

Rama, podwozie i osprzęt : Stwierdzono: układ hamulcowy kompletny bez widocznych usterek _
sprawny technicznie)rama bez widocznych odkształceń, podwozie kompletne bez widocznych
uszkodzeń z widocznymi ogniskami korozji podpowłokowej ;

Nadwozie: Stwierdzono: oblachowanie nadwozia szczególnie w dolnej części i na zŁączach Łączłlte z
konstrukcją szkieletu skorodowane, miejscową perforacją blachy i popękane. Powłoka lakierowa
porysowana i matowa z miejscowymi rdzawyni zaciekami i pęcherzami korozji. Uszczelki okien i
drzwi popękane.

Instalacj a elektryczna : Stwierdzono : kompletna i sprawna technicznie;

Uklad jezdny i ogumienie: Marka- Wymiar - Stan techniczny -oń zuĘcia;
Continental255l70R22.5 - zuŻycie w około 40 %o;

Układ zawieszenia i układ kierowniczy : Stwięrdzono: kompletne bezwyczuwalnych luzów ( w m-cu
czerwcu przeprowadzono remont generalny zawieszenia potwierdzone fakturąnaprawy);

Inne : Stwierdzono: wnętrze - pokrycia tapicerskie foteli i wykładzin wewnętrznych zadbane - stan dobry;

W załączeniu:
_ Arkusz ustalenia wartości rynkowej
- Dokumentacja fotograftezna ( 19 szt.)

OCENA OGÓLNA I UZASADNIENIE: Na podstawie badania i opisu stanu tęchniczrrego pojazdu:

Wartość rynkowa brutto wyŻej opisanego pojazdu, określona na dzieftbadania, wynosi ok.
27.100 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy sto zloĘch).
Przy określaniu wartości rynkowej pojazdu uwzględniono jego stan techniczny, wyposażenie oruz
okres eksploatacji i zastosowane korekty mające *pły* na jego wartość, a takŻe bieżące notowania
intemętowe pojazdów
odchylenia odrzeczywtście osiągalnej ceny sąmożliwe, ze względu naszczególnie trudne do
określenia inicjatywy na rynku.

Rzeczoznwca zastrzega się, Że nie bierze odpowiedzialności za wady i uszkodzenia ukrye.
Ninieisza opinia została sporządzona na podstawie oględzin w waruŃach istniejących na miejscu badania.
opinia została sporządzona bezstronnię zgodnie z najlepsząwiedzą i sumieniemrzęczoznawcy.
od niniejszej oceny przysfuguje odwołanie do właściciela firmy.

ostrów Mazowiecka, &lia 27 .08.20|4r.
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określenie wartoŚci rynkowej pojazdu.
Zuwagi na brak w katalogach pojazdu tej marki i typu, wartośó bazowąpojazdu określono na
podstawie notowań transakcji internetowych i wynosi ona dla pojazdu tej samej marki i typu
wyprodukowanego w 1999 roku _ 30.000 złbrutto.
Arkusz ustalenia wartości pojazdu:
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Wańość bazowa (brutto)

Korekta za braki w wyposażeniu standańowym

Korekta dotycząca daty pienrszej rejestracji

Korekta za przebieg

Wańość po korekcie

Korekty różne ze względu na:

1.Stan utrzymania i dbałośÓ o pojazd

2. Szczegolny charakter eksploatacj i

3.Wykonane naprawy powypadkowe

4'Liczba właścicie li pojazd u

5.Brak dopuszczenia do ruchu

6.Serwisowanie pojazdu

7. Lokalną sytuację rynkową

8.Pochodzenie (impoń własny )

9.NieoryginalnoŚć cech identyfikacyjnych pojazdu - vin

'10.Nie fabryczny montaż pojazdu (składak)

Łącznie korekty różne

Wańośó po korekcie

Korekta dotycząca stanu ogumienia

Wańośó po korekcie

Korekta z uwagi na wykonany remont zawieszenia

Wańość po korektach izaokrągleniu
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Dokumentacja fotograficzna do oceny technicznej OT 2912014
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