Aktualna wartość ŻURAWIA WIEŻOWEGO wynosi:
353 500 PLN (netto)
(słownie: trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset– złotych-00/100)
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1. Podstawa formalna wyceny:
- formalna - ww. zlecenie
- merytoryczna - wyznaczenie wartości rynkowej maszyny w określonym stanie
technicznym z uwzględnieniem porównywalnego sprzętu na podstawie
dostarczonych informacji o maszynie.

2. Dane techniczno - identyfikacyjne:
Wycena na podstawie oględzin wycenianego urządzenia w miejscu wskazanym przez
właściciela. Przyjmujemy jako wartość bazową średnią cenę maszyn
porównywanych.
Wyceniane urządzenie to ŻURAW WIEŻOWY. Urządzenie posiada aktualne badanie
UDT. Urządzenie jest całkowicie niezależne.
Marka
Nr Identyfikacyjny:
Rok produkcji:
Udźwig:
H = 45,6 m
R = 50,0 m

LIEBHER 90 EC-B
LE19993
2007
6.000 t

3. Ocena stanu :
Dokumentacja zdjęciowa wykonana dnia 30-07-2020 godzina 10:00, miejsce Poznań,
ul. Wilczak, teren budowy PTB Nikel Sp. z o.o.
Materiał fotograficzny sporządzony był podczas pracy maszyny. Na podstawie tego
materiału można założyć, że:
❖ Stan maszyny można określić jako bardzo dobry,
❖ maszyna posiada uszkodzenia eksploatacyjne zgodne z czasem eksploatacji.
• Odrapania eksploatacyjne
• Ogniska korozji
• Licznik przepracowanych motogodzin: brak (wg operatora)
Wyceniana maszyna znajduje się na terenie Polski
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4. Założenia metrologiczne wyceny
Wycenę wartości rynkowej przedstawionego urządzenia sporządzono zgodnie z
zasadami metody porównawczej dla warunków rynkowych,
na podstawie przeprowadzonych ustaleń dot. stanu technicznego, zużycia
funkcjonalnego oraz zużycia zewnętrznego wynikającego z średniego okresu i
sposobu ich eksploatacji, z założeniem aktualnych realiów rynkowych z
uwzględnieniem specyfiki rynku wtórnego maszyn i urządzeń, stosując wyliczenia
niezbędne do określenia wartości rynkowej.
5. Przeprowadzono
• Określenie zbywalnej wartości rynkowej
• Oględziny wycenianej maszyny

6. Komentarz
Wyposażenie urządzeń może powodować powiększenie wartości tylko wówczas gdy
nie należy do wyposażenia seryjnego maszyny, jest sprawne i zdolne do pełnienia
swoich funkcji.
- w danym przypadku wyceniamy dźwig ŻURAW w stanie jakim go przedstawiono.
Na podstawie oświadczenia ustalono, że wyceniana maszyna posiada dodatkowe
wyposażenie.
Wykonano dodatkową dokumentacje zdjęciową są na nich dodatkowe części
żurawia. Aktualnie nie używane. Są to: 5x segment podstawy i 2x segment ramienia,
8x płyty betonowe do podstawy, 1x płyta na ramię.
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7. Wycena (metoda porównawcza)
MASZYNY PORÓWNYWALNE
1. LIEBHERR 90 EC – ESTONIA, rok 2006, cena 313 000 pln
2. LIEBHERR 110 EC – B - POLSKA, rok 2007, cena 443 200 pln
Materiał porównawczy dołączony do wyceny.

PODEJŚCIE PORÓWNAWCZE
Dane do porównania:
Dane
porównawcze
cechy

WYCENIANY
LIEBHERR

LIEBHERR
NR 1

LIEBHERR
NR 2

STAN TECH.

BARDZO
DOBRY

DOBRY

DOBRY

UDŹWIG

6000 KG

6000 KG

6000 KG

TYP

90 EC-B

90 EC

110 EC-B

KRAJ

POLSKA

ESTONIA

POLSKA

ROK PROD.

2007

2006

2007

CENY :

313 000

443 200

WAGI CECH:
CECHY

WAGI

STAN TECH.

5

UDŹWIG

3

TYP

10

KRAJ

5

ROK PROD.

10
5

ATRYBUTY PORÓWNAWCZE:
STAN TECH.

-5

-5

KRAJ

+5

0

UDŹWIG

0

0

ROK PROD.

-10

0

TYP

+10

-10

SUMA:
STAN TECH.

-10

KRAJ

+5

UDŹWIG

0

ROK PROD.

-10

TYP

0

Wynikowo – (-15)
Średnia wartość maszyny – 378 100 pln
Wycena:
Wpor – 378 100 * 0,85 = 321 385 pln
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Korekty
Zastosowano korektę ( +10% ) za dodatkowe wyposażenie.
Wr – 321 385 + 10% = 353 523
Wr – 353 500 pln
Możliwość błędu podczas badań wynosi standardowo 5 %
Do wyceny dołączono materiał porównawczy otrzymany na podstawie serwisów
internetowych.

8. Ocena końcowa, podsumowanie oszacowania
Aktualna wartość rynkowa ŻURAWIA WIEŻOWEGO LIEBHERR 90 EC - B,
z uwzględnieniem konstrukcji, stopnia zużycia technicznego, określona odpowiednio
w podejściu porównawczym - została określona na:
353 500 pln (netto)
(słownie: trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset– złotych-00/100)
Zastrzeżenia ograniczające
Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte i ewentualne skutki
wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej
wyceny.
Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za prawdziwość przedłożonych do badania
dokumentów oraz złożonych oświadczeń.
Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za
taką nie może być uznawane.
Powyższe oszacowanie w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży
przedmiotu wyceny za cenę równą oszacowanej wartości, powyższe oszacowanie stanowi
podstawę negocjacji i może odbiegać od ostatecznej ceny kontraktowej ustalonej przez strony.
Nie badano poprawności ani budowy numerów identyfikacyjnych (np. nr fabrycznych).
Nie weryfikowano także prawdziwości pozostałych danych, w tym roku produkcji i innych,
które przyjęto wg okazanych dokumentów lub oświadczeń - opinia nie może być wykorzystana
w celu potwierdzenia oryginalności przedmiotu wyceny.
Nie badano tytułu użytkowania ani tytułu własności przedmiotu wyceny.
Nie weryfikowano także ewentualnego istnienia ograniczonych praw rzeczowych.
Aktualność wyceny: do 90 dni od daty sporządzenia

CERTYFIKOWANY RZECZOZNAWCA
Marcin Żaak

ZAŁĄCZNIKI
1.
Dokumentacja fotograficzna (pełna)
Materiał porównawczy
2.
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