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1. PRZEDMIOT ZAPROSZENIA 

1.1. Krakowski Holding Komunalny S.A. (KHK S.A.) zaprasza do złożenia oferty na zakup używanego ciągnika 

samochodowego z naczepą, znajdujących się na terenie Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów 

w Krakowie (ZTPO) zlokalizowanym przy ul. Giedroycia 23, o poniższych parametrach. 

Rodzaj pojazdu: CIĄGNIK SAMOCHODOWY 
Marka MAN 
Model 18.320 TGS E6 18.0t 
Wersja BLS 
Rok produkcji 2015 
Data pierwszej rejestracji 19.07.2016 r. 
Data ważności badania technicznego 05.01.2023 
Wskazanie drogomierza 1 474 km 
Kolor powłoki lakierowej kabiny Biały 1-warstwowy typu uni 
Dop. masa całk. / Ładowność 18000 kg / 11240 kg 
Rodzaj kabiny krótka 
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów 2 / 4x2 / automatyczna 
Zawieszenie osi przedniej / tylnej / Rozstaw osi resory / poduszki / 3600 mm 
Jednostka napędowa z zapłonem samoczynnym 
Pojemność / Moc silnika 12419 ccm / 235kW (320KM) 
Doładowanie Turbosp. z chłodn. powietrza 
Liczba cylindrów / Układ cylindrów 6 / rzędowy 
Norma spalin E6 
Wyposażenie standardowe Blokada mechanizmu różnicowego, Dach regulowany mechanicznie, 

ECAS - elektroniczne sterowanie zawieszeniem, +Fotel kierowcy 
zawieszony pneumatycznie, Hamulec silnikowy, Immobilizer, 
Klimatyzacja automatyczna, Komputer pokładowy, Lusterka 
zewnętrzne regulowane elektrycznie, Obrotomierz, Ogrzewanie 
postojowe, System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP, System 
hamulcowy elektroniczny EBS, System p/poślizgowy przy 
przyspieszaniu ASR, Szyby atermiczne, Szyby przednie regulowane 
elektrycznie, Tachograf, Tempomat, Wspomaganie układu 
kierowniczego, Zawieszenie osi tylnej pneumatyczne 

Wyposażenie dodatkowe +Otwór dachowy 
Opis zamontowanego w pojeździe ogumienia *BRIDGESTONE 315/70 R22.5 156/150L R-STEER 001 (przód), 

BRIDGESTONE 315/70 R22.5 154/150L R-DRIVE 001 (napęd); 
Bieżnik: 14,0 mm (przód), 16,0 mm (napęd); Zużycie: 10%  

Komentarze Pojazd pochodzi z Polskiej sieci dealerskiej. 
KHK S.A. jest w posiadaniu pojazdu od początku eksploatacji. 
Serwisowany. Posiada pełną dokumentację serwisową oraz dwa 
oryginalne kluczyki. 

Rodzaj pojazdu: NACZEPA 
Marka SCHWARZMULLER 
Model SK 
Wersja H-SERIE 
Rok produkcji 2016 
Data pierwszej rejestracji 19.07.2016 r. 
Data ważności badania technicznego 05.01.2023 
Dop. masa całk. / Masa własna / Ładowność 36000 kg / 7250 kg / 28750 kg 
Rodzaj naczepy samowyładowcza ze skrzynią aluminiową 
Zawieszenie osi przedniej / Rozstaw osi poduszki / 1310 mm 
Wyposażenie standardowe Błotniki z tworzywa sztucznego, Hamulce tarczowe, Hamulec 

postojowy pneumatyczny, Korba do zwijania opończy, Mulda 
aluminiowa, Naciągi do opończy, Opończa, Osie bezobsługowe, 
Osłony p/najazdowe boczne, Oś podnoszona automatycznie, 
Podpory bezobsługowe, Pomost roboczy z poręczami, Sworzeń 
sprzęgający 2", System hamulcowy elektroniczny EBS, Światła boczne 
obrysowe, Układ hamulcowy dwuobwodowy, Zawieszenie 
pneumatyczne, Zawór podnoszenia i opuszczania ramy, Zderzak tylny 
składany 

Opis zamontowanego w pojeździe ogumienia FULDA 385/65 R22.5 160K 158L ECOTONN 2; 
Bieżnik: 14,0 mm; Zużycie: 10% 

Komentarze Pojazd pochodzi z Polskiej sieci dealerskiej. 
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KHK S.A. jest w posiadaniu pojazdu od początku eksploatacji. 
Serwisowany. Posiada pełną dokumentację serwisową. 

 

1.2. KHK S.A. rekomenduje przedstawicielom firm zainteresowanych złożeniem oferty udział w wizji lokalnej na 

terenie ZTPO celem dokonania oględzin przedmiotu sprzedaży.  

Termin wizji lokalnej: 04.04. – 20.04.2022 r. (w dni robocze) w godzinach: 08:00 - 13:00 (osoba do kontaktu: 

Grzegorz Cygan – nr tel. 531 088 222). 

 

2. PODSTAWOWE WARUNKI REALIZACJI 

2.1. Składając ofertę, oferent upoważnia KHK S.A. do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy w przypadku wyboru 

jego oferty. 

2.2. Do ceny określonej w ofercie zostanie doliczony podatek od towarów i usług (VAT) według obowiązującej stawki. 

2.3. Po poinformowaniu oferenta o wyborze jego oferty, KHK S.A. przekaże nr rachunku bankowego, na który oferent 

dokona wpłaty w formie zaliczki całkowitej w terminie do 7 dni od otrzymania ww. informacji. 

2.4. Po otrzymaniu wpłaty, o której mowa w p. 2.3, KHK S.A. w terminie do 3 dni roboczych wystawi fakturę. 

2.5. Odbiór ciągnika samochodowego z naczepą nastąpi w uzgodnionym terminie w dni robocze w godzinach 7:00 – 

13:00 za obustronnie podpisanym Protokołem odbioru. 

 

3. SKŁADANIE OFERT 

3.1. Oferty można składać:  

a) osobiście, w siedzibie  KHK S.A. (sekretariat, ul. Jana Brożka 3, 30-347 Kraków); 

b) pocztą/kurierem na adres siedziby KHK S.A.; 

c) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@khk.krakow.pl 

3.2. Termin składania ofert: 21.04.2022 r. do godz. 13.00. 

 

4. KONTAKT 

W przypadku szczegółowych pytań prosimy o kontakt: 

• w sprawie składania ofert i zasad sprzedaży: Tomasz Sałęga, nr tel. 662 221 202; 

• w sprawie warunków technicznych: Grzegorz Cygan – nr tel. 531 088 222. 


