
******************************S A D EX*********************************
                  42-400 Zawiercie ul. Gardy 47 tel. (0-32) 6715743 kom. 0-600390000

        Rzeczoznawca Samochodowy PZM z zakresu techniki samochodowej, wyceny pojazdów, maszyn i urządzeń
                                          Biegły Sądowy z listy Prezesa Sądu Okręgowego w Częstochowie  

____________________________________________________________

                                                                                                     Zawiercie dnia 10.09.2020r.

                         EKSPERTYZA  TECHNICZNA  

 
Zakres ekspertyzy :    Wycena wartości Autobusu 
                                      Nr rejestracyjny  SZA 01JN

 zleceniodawca:           Miasto i Gmina Pilica
                                      ul. Żarnowiecka 46a
                                      42-436 Pilica

                            

      
  wynik ekspertyzy:

WARTOŚC OBIEKTU netto (sprzedaż)¹ ……………26 500,00 zł.

Ekspertyzę wykonał : 

- mgr inż. Marek Machelski – rzeczoznawca samochodowy i maszynowy 

                                                   biegły sądowy w okręgu Sądu Okręgowego w Częstochowie 

  Z zakresu :    1/     budowy i eksploatacji pojazdów, maszyn i urządzeń

                        2/     wyceny wartości pojazdów, maszyn i urządzeń

                        3/     kalkulacji kosztów naprawy pojazdów
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 ********************************** S A D E X **************************************
                         42-400 Zawiercie ul. Gardy 47 kom. 0-600390000
          Rzeczoznawca Samochodowy PZM z zakresu wyceny pojazdów, maszyn i urządzeń
                             Biegły Sądowy z listy Prezesa Sądu Okręgowego 

__________________________________________________________     

  Data wykonania  10 wrzesień  2020 r.

Opinię wykonał : Rzeczoznawca :  mgr inż. Marek Machelski  
                                                        

                                                     EKSPERTYZA Nr:  1/09/20                      z dnia:    10.09.2020 r.  

Zleceniodawca:   Miasto i Gmina Pilica
Adres:   ul. Żarnowiecka 46a     42-436 Pilica

Zadanie : ustalenie wartości rynkowej autobusu.

   
    DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Marka :    AUTOSAN            model pojazdu :  Tramp

Nr rejestracyjny:  SZA 01JN    rok produkcji :  2004

Rodzaj pojazdu:  autobus

Badaniu poddano autobus Autosan

I. Dane autobusu

marka – Autosan
model – A0909L Tramp
nr VIN – SUASW3RAP4S680533
rok produkcji – 2004
poj. silnika – 4116 ccm.
moc silnika – 128 kW
rodzaj silnika / typ – z zapłonem samoczynnym / Dci4 CJ01 Euro 3
masa własna – 8200 kg.
dopuszczalna masa całkowita – 12500 kg.
Ilość miejsc – 43 
nr rejestracyjny : SZA 01JN
stan licznika : (wg oświadczenia)  250000 km.
pojazd zarejestrowany na : Urząd Miasta i Gminy w Pilicy
                                            ul. Żarnowiecka 46a
                                            42-436 Kroczyce

Ogumienie :  

Oś             Koło                  Producent, typ             Rozmiar                  zużycie
1                lewe                  Kormoran   144/142L    10R22.5                     40%
1                prawe                Kormoran   144/142L    10R22.5                     40%
2 zew.        lewe                  Kormoran   144/142L    10R22.5                     40%
2 zew.        prawe                Kormoran   144/142L    10R22.5                     40%
2 wew.       lewe                  Kormoran   144/142L    10R22.5                     40%
2 wew.       prawe                Kormoran   144/142L    10R22.5                     40%
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II. Wyposażenie

1.   ilość miejsc :  41 + 1 dla kierowcy + 1 dodatkowe                                        
2.   drzwi przednie :  elektropneumatyczne jednoskrzydłowe otwierane na zewnątrz sterowane przez
      kierowcę
3.  drzwi tylne :  zawiasowe, jednoskrzydłowe, otwierane ręcznie na zewnątrz z blokadą uruchamianą
      przez kierowcę
4.   rama stalowa        
5.   silnik wysokoprężny czterocylindrowy, rzędowy  
6.   konstrukcja nadwozia :  kratownicowa 
7.   most tylny : sztywny o przełożeniu 4,857

Badany pojazd to model w wersji podmiejskiej wyposażony w silnik Renault DCi4 CJ01 Euro 3 o
mocy maksymalnej 128 kW (174 KM).

III.  Oględziny pojazdu :

Pojazd zbadano na terenie Szkoły Podstawowej w Dzwono-Sierbowicach w dniu 8.09.2020r..
Podczas oględzin pojazdu ustalono:
                                                                                                                                                      
PODWOZIE – kpl. Zużyte eksploatacyjnie. sprawne
                        Oś przednia sztywna, resory paraboliczne powierzchniowo skorodowane,
                        amortyzatory teleskopowe skuteczne, układ kierowniczy w stanie dobrym bez
                        nadmiernych luzów

UKŁAD HAMULCOWY – hamulce pneumatyczne roboczy : bębnowy z samoregulacją luzu, 

                                                            sterowany pneumatycznie dwuobwodowy układ ABS/ASR  działający na 
                                              dwie osie, nakładki hamulcowe podtarte, układ hamulcowy
                                              zasadniczy i pomocniczy skuteczne, piasty zewnętrznie skorodowane

NADWOZIE – kpl. Autobus lokalny konstrukcja nadwozia szkieletowa w stanie dobrym 
                         Blachy nadwozia w stanie średnim z miejscowymi ogniskami korozji pod
                         lakierem. Korozja blach na obrzeżach obramowań okien i w części dolnej, blachy
                         nadwozia z miejscowymi zarysowaniami w części tylnej, zawias pokrywy komory
                        silnika strona lewa wyłamany.
                         Powłoka lakiernicza koloru pomarańczowego zmatowiała z miejscowymi
                         odpryskami i zarysowaniami lakieru.

OSPRZĘT I WYPOSAŻENIE – wyposażenie wnętrza w stanie dobrym fotele pasażerów  
                                                     w stanie dobrym po remoncie.

OGUMIENIE – kp. W stanie dobrym
                           6 kpl. m-ki  Kormoran10 R 22.5 zużyte ok. 40%.
                    
IV.  Wycena wartości pojazdu :

Badanie pojazdu przeprowadzono w miejscowości Dzwono-Sierbowice.
Systemy wyceny pojazdów EUROTAX oraz Info-Ekspert nie uwzględniają notowań bazowych
wartości autobusów Autosan Autosan A0909L Tramp z roku budowy 2004. 
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Do  określenia  wartości  bazowej  wykorzystano  porównanie  notowań  cen  katalogowych
autobusów o zabudowie i parametrach podobnych do pojazdu badanego z roku budowy 2004
oraz ofert autobusów marki Autosan oferowanych na portalach internetowych :
https://sprzedajemy.pl/autosan-a0909l-tramp-wloclawek
 https://www.olx.pl/motoryzacja/dostawcze-ciezarowe/autobusy/q-autosan-h9 
http://www.bushandel.pl/
https://www.otomoto.pl/oferta/autosan-tramp-sprzedam-autobus-autosan-tramp-

 z uwzględnieniem korekt wynikających :
przykładowe oferty:

1. Autosan A0909 Tramp rok bud. 2005, silnik Andrychów Euro 2, l. miejsc 39 cena netto 28 000,00 zł. 
                                                                               przebieg 320000 km.     lokalizacja woj. podkarpackie
2. Autosan H9-21 międzymiast., rok bud. 2005 siln. 6540 ccm,  l. miejsc 41      cena netto 26 000,00 zł.
                                                                               przebieg 650000 km.      lokalizacja woj. dolnośląskie
3. Autosan A1010 Lider., rok bud. 2003 siln. 6174 ccm,,  l. miejsc 44                 cena netto 18 900,00 zł.
                                                                             przebieg 184000 km.      lokalizacja woj. mazowieckie
4.  Autosan A1010 T, rok bud. 2003 siln. 6174 ccm,,  l. miejsc 47                cena netto 17 500,00 zł.
                                                                             Przebieg 1 05000 km.      lokalizacja woj. mazowieckie
5.  Autosan A0909 Tramp, rok bud. 2007 siln. Diesel,   l. miejsc 41                 cena netto 63 000,00 zł.
                                                                             przebieg 24000 km.      lokalizacja woj. mazowieckie

Badany autobus posiada usterki blacharsko-lakiernicze które należy usunąć.

V.  Określenie kosztów naprawy pojazdu:

Autobus wymaga naprawy w zakresie :
 
- naprawa zawiasów pokrywy komory silnika
- naprawa blacharsko-lakiernicza ram okna i tylnej prawej części nadwozia
- usuniecie zarysowań powłoki lakierniczej

Koszt naprawy wg. kosztorysu ofertowego naprawy STT SERVICE TRUCK & TRAILER SP. Z
O.O. 32-300 Olkusz ul. Wspólna 1C określa się na kwotę 5 000,00 zł.

Naprawa pojazdu i w zakresie blacharsko-lakierniczej nie eliminują autobusu z eksploatacji, ma
na celu głównie poprawienie estetyki pojazdu w celu uatrakcyjnienia oferty sprzedaży.
Badany autobus jest sprawny technicznie i może być dopuszczony do poruszania się po drogach
publicznych  pod  warunkiem  uzyskania  pozytywnego  wyniku  badań  w  uprawnionej  Stacji
Kontroli Pojazdów.

VI. Wartość bazowa (netto) :

Notowania (porównawcze) Info-Ekspert  ………….........................................30 000,00 zł.
Notowania rynkowe ………………………………..........................................28 000,00 zł.
Przyjęta do wyliczenia ……………………………..........................................29 000,00 zł.

VII. Korekty :

-  z tytułu napraw i modernizacji w ostatnim okresie eksploatacji (dbałość o pojazd)
-  z tytułu wykonania koniecznych napraw (kosztorys)
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Utrzymanie i dbałość o pojazd

Korekta z tytułu utrzymania i dbałości o pojazd ( 5% ) ….................................1 450,00 zł.
Wartość po korekcie ……………………………..............................................30 450,00 zł.

Konieczne naprawy

Koszty naprawy……………………………………............................................5 000,00 zł.
Wartość po uwzględnieniu kosztów naprawy…….............................................26 450,00 zł.

Po zaokrągleniu 26 500,00 zł.

VIII. Wartość rynkowa pojazdu :

Wartość rynkową badanego pojazdu w dniu 10.09.2020r. określa się na:

                                                         26 500,00 zł  netto

Wartość  określono  w  oparciu  o  notowania  cen  autobusów  podobnych  używanych  na  rynku
polskim  Info-Ekspert  (baza  danych  IX  2020)  z  uwzględnieniem  parametrów  technicznych  i
rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu oraz oferty autobusów używanych oferowanych
na rynku wtórnym.

                                                        Ocena ogólna :

 Wartość  rynkową autobusu Autosan nr rej.  SZA 01JN określa  się w dniu badania  na
kwotę 26 500,00 zł.
                                                            (słownie dwadzieścia sześć tysięcy pięćset zł. netto)

                                                                                   

¹ - wartość obiektu (sprzedaż)- oznacza kwotę możliwą do uzyskania za przedmiot sprzedaży do klienta końcowego

UWAGA.
Integralną część niniejszej oceny technicznej stanowi album zawierający fotografie sporządzone podczas badania.

===========================================================================
   Sporządzono w 2-ch egzemplarzach.
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                      DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

                                                                                       fot. 1

                                                                                             fot. 2

                                                                                            fot. 3
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                                                                            fot. 4

                                                                                             fot. 5
                      

                                                                                        fot. 6
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                                                                        fot. 7

                                                                                  fot. 8

                                                                                        fot. 9
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                                                                        fot. 10

                                                                           fot. 11

                                                                                          fot. 12
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