
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
RZECZOZNAWSTWO WYCENY CONSULTING „EKSPERT GROUP” 

mgr inż. Tomasz Poterucha 
ul. Przemysłowa 5/2, 35 – 105 Rzeszów; tel. +48 698 545 425 

rzeczoznawca.poterucha@wp.pl, www.wycenyrzeczoznawca.pl 

Strona 2 

 

WYCIĄG Z OPINII 
 

1. 
 

Określenie przedmiotu opinii 
 

Przedmiotem niniejszej wyceny jest instalacja wentylacyjna 

(kanały wyciągowe oraz kanał wentylacyjny – grzewczy) 

wykonane przez firmę WOKWEN Rzeszów S.C. M. Klimecki, Z. 

Ciołek, 36 – 200 Tyczyn, ul. Grunwaldzka 27, z roku produkcji 

2011, stanowiąca majątek masy upadłości dłużnika 

STALBUDOWA KAZEX Andrzej Bajor w upadłości, al. Żołnierzy i 

Armii Wojska Polskiego 18, 35 – 301 Rzeszów (zgodnie z 

przekazaną informacja przekazaną przez Syndyka masy 

upadłości oraz na podstawie bezpośrednich oględzin). 

 

2. Cel opinii Oszacowanie indywidualnej wartości rynkowej instalacji 

wentylacyjnej (kanałów wyciągowych oraz kanału 

wentylacyjnego - grzewczego) marki WOKWEN z roku produkcji 

2011 dla potrzeb postępowania upadłościowego celem 

sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego/licytacji. 

 

3. Podstawa opracowania  Postanowienie Sądu Rejonowego w Rzeszowie V Wydział 

Gospodarczy – Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych                                                   

i Upadłościowych z dnia 06.07.2021r, sygn. akt V GU 279/21. 

Zlecenie Syndyka Masy Upadłości – Pana Jacka Zin. 

 

4. Identyfikacja instalacji 
wentylacyjnej (kanałów 
wyciągowych) marki WOKWEN 

Na podstawie przeprowadzonych oględzin w dniu 15.01.2022r., 

oraz informacji udzielonych przez Syndyka Masy Upadłości i 

przedstawiciela użytkownika firmy SPAW – GAZ   

5. Data na którą określono wartości 15.01.2022 r., 

6. Data przeprowadzenia oględzin  15.01.2022 r., 

7. Data sporządzenia opinii 24.01.2021 r. 

8.  Oszacowana indywidualna  
wartość rynkowej instalacji 
wentylacyjnej (kanałów 
wyciągowych oraz kanału 
wentylacyjnego - grzewczego) 
marki WOKWEN wg stanu  na 
dzień 15.01.2022r., i wartości na 
dzień 24.01.2022r. 
 

 
 

34 000,00 zł netto 

(słownie: trzydzieści cztery tysiące złotych) 
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9. Oszacowana indywidualna  
wartość rynkowej instalacji 
wentylacyjnej (kanałów 
wyciągowych oraz kanału 
wentylacyjnego – grzewczego) 
marki WOKWEN   na potrzeby 
sprzedaży w warunkach 
wymuszonych wg stanu  na dzień 
15.01.2022r., i wartości na dzień 
24.01.2022r. 
 

24 000,00 zł netto 

(słownie: dwadzieścia cztery złotych) 
 

 

10. 
 

Autor opinii:  
 
 
 
 
 
Podpis: 

mgr inż. Tomasz Poterucha, nr uprawnień 396/06 

Rzeczoznawca Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawcy i 

Tłumaczy „EKSPERT” w Rzeszowie 

Biegły Sądowy przy Sądzie Okręgowym w Rzeszowie  
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SŁOWNIK TERMINÓW WYSTĘPUJĄCYCH W RAPORCIE 

 

Wycena wartości środka lub megaukładu technicznego jest oszacowaniem jego wartości  
z uwzględnieniem wszelkich koniecznych w tym celu atrybutów mających istotne znaczenie dla 
wyniku wyceny. 
 
Środek techniczny – to uogólnione narzędzie maszynowe lub nie maszynowe, bądź pomieszczenie, 
służące zaspokajaniu potrzeb nie zawsze materialnych, charakteryzujące się wejściem, wyjściem i 
działaniem. Istotą środków technicznych są systemy informacyjne, masowe i energetyczne.  
 
Megaukład techniczny – to zorganizowany układ środków technicznych (maszyn i urządzeń) 

dobranych ze względu na celowe działanie tego układu jako całości.  

Maszyna – narzędzie, którego wejściem jest energia jako warunek konieczny, a tylko  

w niektórych przypadkach wystarczający.  

Urządzenie – to potoczna nazwa maszyn i pomieszczeń czasem stanowiących układ powiązany 

działaniem.  

Wartość rynkowa – racjonalnie określona ilość pieniędzy, którą chętny kupujący będzie skłonny 

zaoferować chętnemu sprzedającemu w zamian za przedmiot transakcji, przy założeniu równości 

stron i ich niezależności, bez istnienia żadnego przymusu wpływającego na decyzję o zakupie i 

sprzedaży, przy pełnej znajomości przedmiotu i okoliczności transakcji, w określonym, danym czasie. 

Zakłada się odpowiednio długi czas wyeksponowania przedmiotu sprzedaży na wolnym rynku tzn. 

m.in. na rynku o nieograniczonym dostępie chętnych do kupna i sprzedaży. Na pojęcie wartości 

rynkowej nie są założone żadne więzy czasowe w sensie ograniczeń czasu poszukiwania klienta. 

Wartość rynkowa przy przeniesieniu -  jest rodzajem wartości rynkowej lecz określonej przy 

założeniu, że nabywca poniesie koszty związane z demontażem, transportem oraz uruchomieniem 

środka trwałego w nowym miejscu przeznaczenia. 

Wartość likwidacyjna przy sprzedaży wymuszonej – jest to przewidywana cena, która może być 

uzyskana ze sprzedaży środków i/lub megaukładów technicznych na prawidłowo ogłoszonym i 

przeprowadzonym przetargu publicznym, aukcji lub licytacji, przy konieczności bezzwłocznej 

sprzedaży i przy założeniu, że sprzedawca jest zmuszony do transakcji poprzez okoliczności zaś 

środki techniczne sprzedaje się w takim stanie i w takim miejscu w jakim się one znajdują. 

Koszt zastąpienia środka/megaukładu technicznego nowego  – aktualny koszt zakupu 

środka/megaukładu nowego o najbliższych do środka/megaukładu wycenianego właściwościach 

(parametrach).  

Źródłem powyższych definicji jest Standard Wyceny Wartości Środków i Megaukładów Technicznych Fundacji 

BOMIS® autorstwa dr inż. Tadeusza Klimka, Poznań 2018, Wydawnictwo: Fundacja BOMIS®. 
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1.  ZAMAWIAJĄCY WYCENĘ 
 

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI  

STALBUDOWA KAZEX ANDRZEJ BAJOR  

W UPADŁOŚCI 

AL. ŻOŁNIERZY I ARMII WOJSKA POLSKIEGO 18,  

35 – 301 RZESZÓW 

NIP: 813 – 156 – 88 – 86 

 
2. WŁADAJĄCY 

  
SPAW – GAZ BUDOWNICTWO  

AL. ŻOŁNIERZY I ARMII WOJSKA POLSKIEGO 18,  

35 – 301 RZESZÓW 
 

3. MIEJSCE UŻYTKOWANIA/MAGAZYNOWANIA 

AL. ŻOŁNIERZY I ARMII WOJSKA POLSKIEGO 18,  

35 – 301 RZESZÓW.  

 

4. PRZEDMIOT WYCENY 
 
Instalacja wentylacyjna (dwa kanały wyciągowe oraz kanał wentylacyjny – grzewczy) z roku 

produkcji 2011, wykonane przez firmę WOKWEN Rzeszów S.C. M. Klimecki, Z. Ciołek, 36 – 200 

Tyczyn, ul. Grunwaldzka 27 wchodzącej w skład majątku masy upadłości firmy STALBUDOWA KAZEX 

Andrzej Bajor w upadłości, zamontowanej w budynku hali produkcyjnej nie należącej do upadłego, 

zlokalizowanej w miejscowości al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 18, 35 – 301 Rzeszów. 

 

5. CEL I PRZEZNACZENIE WYCENY 
 
Celem wyceny jest określenie indywidualnej wartości rynkowej instalacji wentylacyjnej (kanałów 

wyciągowych oraz kanału wentylacyjnego – grzewczego) wykonanej przez firmę WOKWEN z roku 

produkcji 2011 dla potrzeb toczącego się Postępowania Upadłościowego celem sprzedaży w drodze 

przetargu/licytacji.  

 

6. OKREŚLENIE PODSTAW OPRACOWANIA 

6.1. Podstawa formalna 

Podstawą formalna opracowania stanowi Postanowienie Sądu Rejonowego w Rzeszowie V Wydział 

Gospodarczy – Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych z dnia 06.07.2021r, sygn. akt V GU 

279/21 oraz Zlecenie Syndyka Masy Upadłości Pana Jacka Zin z dnia 31.08.2021r. 

 

 

 

mailto:rzeczoznawca.poterucha@wp.pl
http://www.wycenyrzeczoznawca.pl/


 

 
RZECZOZNAWSTWO WYCENY CONSULTING „EKSPERT GROUP” 

mgr inż. Tomasz Poterucha 
ul. Przemysłowa 5/2, 35 – 105 Rzeszów; tel. +48 698 545 425 

rzeczoznawca.poterucha@wp.pl, www.wycenyrzeczoznawca.pl 

Strona 6 

 

 

6.2. Podstawa merytoryczna wyceny 

• Ustalenia i wnioski z przeprowadzonych oględzin oraz ustaleń w przedmiocie stanu technicznego 

przedmiotu oszacowania. 

• Podstawy wyceny wartości środków technicznych.  

• Informacje przekazane przez przedstawiciela użytkownika oraz Syndyka Masy Upadłości. 

• Informacje otrzymane od producenta przedmiotowej instalacji wentylacyjnej (kanałów 

wyciągowych oraz kanału wentylacyjnego - grzewczego) firmę WOKWEN Rzeszów S.C. M. 

Klimecki, Z. Ciołek, 36 – 200 Tyczyn, ul. Grunwaldzka 27. 

• Oferta handlowa - informacja telefoniczna z dnia 17.01.2022r., firmy WOKWEN Rzeszów S.C. M. 

Klimecki, Z. Ciołek, 36 – 200 Tyczyn, ul. Grunwaldzka 27. 

• Faktury zaliczkowe wystawione przez firmę WOKWEN Rzeszów S.C.  za wykonanie usługi budowy 

i montażu przedmiotowej instalacji wentylacyjnej (przekazane przez Syndyka). 

• Analizy rynkowe, informacje internetowe producentów i giełd. 

• Aktualny koszt instalacji wentylacyjnej – kanałów wyciągowych marki WOKWEN, nową. 

6.3. Regulacje prawne mające znaczenie dla przedmiotu opinii 

• Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o Systemach Oceny Zgodności i Nadzoru Rynku (Dz.U. 2016r. 

poz.542) - obowiązuje od dnia 20.04.20116 r. (wcześniej obowiązywała Ustawa o Systemie Oceny 

Zgodności Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360  z późniejszymi zmianami: Dz. U. nr 80/2003, poz. 80, Dz. 

U. nr 130, poz. 1188, Dz. U. nr 170/2003, poz. 1652); 

• Dyrektywa w sprawie maszyn 2006/42/WE (obowiązuje od dnia 29.12.2009 r.) wprowadzona 

Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, z dnia 21 października 2008 r., w sprawie zasadniczych 

wymagań dla maszyn (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1228); 

• Dyrektywa dotycząca sprzętu elektrycznego eksploatowanego w określonych granicach napięcia 

2014/35/UE (LVD) – obowiązuje od dnia 20.04.2016 r. (wcześniej obowiązywała dyrektywa 

2006/95/WE wdrożona do polskiego ustawodawstwa w dniu 11 września 2007r.  

rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych 

wymagań dla sprzętu elektrycznego  (Dz.U. nr 155 poz. 1089); 

• Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/UE (EMC) – obowiązuje od dnia 

20.04.2016 r. (wcześniej obowiązywała dyrektywa 2004/108/WE wdrożona do polskiego 

ustawodawstwa w dniu 13 kwietnia 2007 r. Ustawą z dnia 13 kwietnia 2007r.                                                     

o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz.U. z 2007 r. Nr 82, poz. 556); 

• Dyrektywa narzędziowa 2009/104/WE z dnia 16 września 2009 r. dotycząca minimalnych 

wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny użytkowania sprzętu roboczego przez 

pracowników podczas pracy; 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650 z późniejszymi 

zmianami); 
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• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych 

wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez 

pracowników podczas pracy (Dz.U. nr 191, poz. 1596, zm. Dz.U. z 2003 r. nr 178, poz. 1745); 

• USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964 Nr 16 poz. 93); tekst ujednolicony 

na podstawie Dz. U.  z  2019  r.  poz. 1145, 1495 (stan prawny na dzień 28.08.2019 r.); 

• USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy; tekst ujednolicony na podstawie Dz.  U.                    

z  2019  r. poz. 1040, 1043, 1495 (stan prawny na dzień 25.09.2019 r.). 

 

 

7. OKREŚLENIE DAT ISTOTNYCH DLA OKREŚLENIA WARTOŚCI RYNKOWEJ INSTALACJI 

WENTYLACYJNEJ – KANAŁÓW WYCIĄGOWYCH I KANAŁU GRZEWCZEGO MARKI WOKWEN 

 

• Data sporządzenia wyceny: 24.01.2022 r.  

• Data na którą określono wartość przedmiotu wyceny: 24.01.2022 r. 

• Data na którą określono i uwzględniono w wycenie stan przedmiotu wyceny: 15.01.2022 r. 

• Data przeprowadzenia oględzin przedmiotowej instalacji wentylacyjnej: 15.01.2022 r. 

 

8. PODSTAWA METODOLOGICZNA WYCENY 

 

Aby spełnić cel i przeznaczenie wyceny określone przez Zleceniodawcę należy oszacować wartość 

rynkową instalacji wentylacyjnej (kanałów wyciągowych oraz kanału wentylacyjnego – grzewczego) 

marki WOKWEN oraz wartość dla wymuszonej sprzedaży instalacji wentylacyjnej, wg stanu 

technicznego na dzień przeprowadzenia oględzin i wg aktualnych cen. 

 

Metodyka wyceny  
Metodyka wyceny została oparta o Standard wyceny wartości środków i megaukładów technicznych 

Stowarzyszenia.  

 

WARTOŚĆ RYNKOWA jest definiowana jako racjonalnie określona ilość pieniędzy, którą chętny 

kupujący będzie skłonny zaoferować chętnemu sprzedającemu w zamian za przedmiot transakcji, 

przy założeniu równości stron i ich niezależności, bez istnienia żadnego przymusu wpływającego na 

decyzję o zakupie i sprzedaży, przy pełnej znajomości przedmiotu i okoliczności transakcji,                               

w określonym, danym czasie. 

Zakłada się odpowiednio długi czas wyeksponowania przedmiotu sprzedaży na wolnym rynku, tzn. 

m.in. na rynku o nieograniczonym dostępie chętnych do kupna i sprzedaży. 

Powyższa wartość uwzględnia m.in. rodzaj i zastosowanie środka technicznego, jego wytwórcę, 

konstrukcje, wyposażenie, stan techniczny i wiek, okres i sposób eksploatacji, a także warunki 

popytu podaży określające wartość rynkową.  
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Elementami podstawowymi dla oszacowania wartości w wyżej wymienionym celu są: 

 

–    identyfikacja przedmiotu wyceny (nazwa maszyny i przeznaczenie, opis szczegółowy:    

      producent, typ/model, numer seryjny, rok budowy, kraj pochodzenia, masa); 

–    opis przeznaczenia, opis istoty działania i/lub opis konstrukcji; 

–    informacje dotyczące aktualnego stanu technicznego (kompletność, sprawność obiektu 

oględzin, informacje na temat dotychczasowej eksploatacji, jego przebiegu, wieku 

chronologicznego, wieku efektywnego, ewentualnych uszkodzeniach lub brakach w 

wyposażeniu, informacje o przeprowadzonych naprawach, informacje o ewentualnych 

koniecznych naprawach bądź uchybieniach w odniesieniu do spełnienia wymagań prawnych 

dopuszczających środek techniczny do bezpiecznej eksploatacji); 

–   analiza rynku wtórnego oraz pierwotnego; 

–   ustalenie kosztu zastąpienia instalacji wentylacyjnej – kanałów wyciągowych marki WOKWEN, 

nowej porównywalnej z przedmiotem oszacowania; 

–   ustalenia dotyczące utraty wartości. 

 

WARTOŚĆ RYNKOWA PRZY PRZENIESIENIU -  jest rodzajem wartości rynkowej lecz określonej przy 

założeniu, że nabywca poniesie koszty związane z demontażem, transportem oraz uruchomieniem 

środka trwałego w nowym miejscu przeznaczenia. 

 

WARTOŚĆ LIKWIDACYJNA PRZY SPRZEDAŻY WYMUSZONEJ – jest to przewidywana cena, która 

może być uzyskana ze sprzedaży środków technicznych na prawidłowo ogłoszonym                                          

i przeprowadzonym przetargu publicznym, aukcji lub licytacji, przy konieczności bezzwłocznej 

sprzedaży i przy założeniu, że sprzedawca jest zmuszony do transakcji poprzez okoliczności zaś 

środki techniczne sprzedaje się w takim stanie i w takim miejscu w jakim się one znajdują.   

 

Proces oszacowania wartości przeprowadzono na podstawie ogólnie dostępnych danych                              

w przestrzeni publicznej oraz informacji uzyskanych od użytkownika przedmiotu wyceny oraz 

producenta przedmiotowej maszyny a także w trakcie bezpośrednich oględzin wycenianej instalacji 

wentylacyjnej – kanałów wyciągowych oraz kanału wentylacyjnego – grzewczego marki WOKWEN. 

  

Wobec braku rynku wtórnego tego rodzaju/typu instalacji wentylacyjnej – kanałów wyciągowych 

oraz kanału wentylacyjnego – grzewczego marki WOKWEN wykonanej na indywidualne 

zamówienie, wycena zostanie wykonana w podejściu kosztowy z zastosowaniem metody deprecjacji 

kosztu zastąpienia środka technicznego nowego. 

 

PODEJŚCIE KOSZTOWE oparte jest na zasadzie substytucji, tzn. przyjmuje się założenie, że 

świadomy, a więc poinformowany i zorientowany w warunkach rynkowych nabywca, nie zapłaci 

więcej za środek lub megaukład techniczny niż wynosi koszt wytworzenia środka lub megaukładu 

zastępczego, o tej samej użyteczności, co obiekt wyceniany. Podejście to zakłada, że maksymalną 

wartością środka lub megaukładu technicznego dla świadomego nabywcy jest kwota równa cenie 
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budowy lub zakupu nowego obiektu o tej samej użyteczności. Jeśli przedmiot wyceny nie jest nowy 

to aktualny koszt obiektu nowego musi zostać pomniejszony o sumę odpowiadającą wszystkim 

formom utraty (ubytku, deprecjacji) wartości. Metodami szacowania w podejściu kosztowym są: 

metoda deprecjacji kosztu zastąpienia lub kosztu odtworzenia oraz metoda analizy wieku i okresu 

„życia”. 

 

Metoda deprecjacji kosztu zastąpienia lub odtworzenia.  

W celu oszacowania wartości rynkowej środka lub megaukładu technicznego w podejściu 

kosztowym metodą deprecjacji kosztu, od kosztu zastąpienia lub kosztu odtworzenia nowego 

środka lub megaukładu technicznego należy odjąć odpowiednie wielkości utraty wartości. 

 

Oszacowanie utraty wartości w metodzie deprecjacji 

Utratę wartości z przyczyn fizykochemicznych (fizycznych i chemicznych), funkcjonalnych 

(wewnętrznych) i ekonomicznych (zewnętrznych) szacuje się obliczając stopnie utraty wartości 

odpowiednio i w kolejności wymienionych przyczyn. 

 

Sposób uwzględniania utraty wartości 
 
1. W etapie 1 od kosztu zastąpienia lub kosztu odtworzenia środka lub megaukładu technicznego 

nowego odejmujemy utratę wartości z przyczyn fizykochemicznych (fizycznych) uzyskując 
„wartość pośrednią 1”, tj. wartość środka lub megaukładu technicznego z uwzględnieniem 
wyłącznie utraty wartości z przyczyn fizykochemicznych.  
Utratę wartości z przyczyn fizykochemicznych obliczamy mnożąc koszt zastąpienia lub 

odtworzenia środka lub megaukładu technicznego nowego przez stopień utraty wartości                             

z przyczyn fizykochemicznych. 
 
2. W etapie 2 od „wartości pośredniej 1” odejmujemy utratę wartości z przyczyn funkcjonalnych 

uzyskując „wartość pośrednią 2”, tj. wartość środka lub megaukładu technicznego                                              
z uwzględnieniem utraty wartości z przyczyn fizykochemicznych i z przyczyn funkcjonalnych.  
Utratę wartości z przyczyn funkcjonalnych obliczamy mnożąc „wartość pośrednią 1” przez 

stopień utraty wartości z przyczyn funkcjonalnych. 
 
3. W etapie 3 od „wartości pośredniej 2” odejmujemy utratę wartości z przyczyn ekonomicznych 

uzyskując wartość środka lub megaukładu technicznego w podejściu kosztowym. 
 

Utratę wartości z przyczyn ekonomicznych obliczamy mnożąc „wartość pośrednią 2” przez 

stopień utraty wartości z przyczyn ekonomicznych (zewnętrznych). 

 

KOSZT ZASTĄPIENIA – środka lub megaukłau technicznego nowego jest to, co najmniej aktualna 

cena zakupu (np. ex works) nowego środka lub megaukładu technicznego o najbliższych do 

wycenianego właściwościach (parametrach) będącego jego następcą generacyjnym. Do niej 

dochodzą, jeśli występują i mają zastosowanie, koszty bezpośrednie, np.: cło, koszty transportu                        

i ubezpieczenia transportu, koszty montażu, zainstalowania, uruchomienia, odbioru, itd.  
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Powyższa metodologia wynika ze Standardu wyceny wartości środków i megaukładów 
technicznych Fundacji BOMIS® autorstwa dr inż. Tadeusza Klimka, Poznań 2018 r. 

 
 
9. DATA I MIEJSCE OGLĘDZIN  

 

Oględzin instalacji wentylacyjnej (kanałów wyciągowych oraz kanału wentylacyjnego – grzewczego) 

marki WOKWEN, dokonano w dniach 15 styczna 2022 roku w Firmie SPAW – GAZ BUDOWNICTWO., 

Al. Żołnierzy i Armii Wojska Polskiego 18, 35 – 301 Rzeszów w zamkniętym pomieszczeniu w hali 

produkcyjnej na terenie ww. Firmy. 

 

10.  INFORMACJE DODATKOWE 

 

• Obecnie użytkownikiem przedmiotowej instalacji wyciągowej jest Firma SPAW – GAZ 

BUDOWNICTWO Al. Żołnierzy i Armii Wojska Polskiego 18, 35 – 301 Rzeszów. 

• W dniu oględzin przedmiotowa instalacji wentylacyjnej (kanałów wyciągowych oraz kanału 

wentylacyjnego – grzewczego) marki WOKWEN został okazana w trakcie pracy. 

• Instalacja wentylacyjna – kanały wyciągowe oraz kanał wentylacyjny – grzewczy) marki WOKWEN 

nie posiada naklejki/tabliczki znamionowe wytwórcy (według upadłego, przedmiotowa instalacja 

wentylacyjna – dwa kanały wyciągowe oraz kanał grzewczy stanowią majątek masy upadłości 

firmy STALBUDOWA KAZEX Andrzej Bajor w upadłości. 

• Zleceniodawca oraz użytkownik w dniu oględzin nie okazał wymaganej dokumentacje m.in.: 

instrukcję obsługi DTR oraz Deklarację Zgodności CE. 

 

11.  PROCEDURA SZACOWANIA WARTOŚCI 
 

11.1. Nazwa środka technicznego, model, wytwórca: 
 
Instalacja wentylacyjna (kanały wyciągowe oraz kanał grzewczy): WOKWEN: (Polska) 

 

11.2. Numer seryjny; 
 

BRAK NUMERU SERYJNEGO – brak naklejki/tabliczki znamionowej  

 
11.3. Rok produkcji: 

 
2011 – wg przedłożonej faktury zakupu/montażu oraz informacji przekazanej przez upadłego i 

Syndyka Masy Upadłości,  

 
11.4. Skrócony opis techniczny oraz podstawowe dane nominalne: 

 
Przedmiotowa instalacja wentylacyjna (dwa kanały wyciągowe oraz kanał grzewczy) wskazana do 

oględzin zamontowana w budynku hali produkcyjnej nie należącej do upadłego, zlokalizowanej w 

miejscowości al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 18, 35 – 301 Rzeszów. Instalacja wentylacyjna 
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stanowiąca przedmiot wyceny według oświadczenia upadłego oraz informacji przekazanej przez 

Syndyka wchodzi w skład majątku masy upadłości firmy STALBUDOWA KAZEX Andrzej Bajor w 

upadłości. Wyceniana instalacja wentylacyjna (dwa kanały wyciągowe oraz kanał grzewczy) 

wykonana i zaprojektowana przez firmę WOKWEN Rzeszów S.C. M. Klimecki, Z. Ciołek, 36 – 200 

Tyczyn, ul. Grunwaldzka 27 na indywidualne zamówienie oraz parametrach technicznych - 

wydajnościowych dla kubatury budynku w którym jest zamontowana. 

 

Według informacji przekazanej przez upadłego przedmiotowa instalacja wentylacyjna (dwa 

kanały wyciągowe oraz kanał grzewczy) nie stanowi kompletu z centralą wentylacyjną grzewczą 

marki KLIMOR Sp. z o.o. a jedynie z nią współpracuje.  

 

Przedmiotowa instalacja wentylacyjna składa się z dwóch ciągów wentylacyjnych zamontowanych 

na całej długości ścian bocznych hali produkcyjnej o długości ok. 70 m każdy ciąg oraz jednego ciągu 

wentylacyjnego – grzewczego zamontowanego – podwieszonego centralnie przez całą długość hali 

produkcyjnej. Jeden z ciągów instalacji wentylacyjnej zbudowany z rur stopniowanych 

ocynkowanych z wbudowanymi kratami wentylacyjnymi w części górnej. Natomiast drugi ciąg 

instalacji wentylacyjnej zbudowany z rur stopniowanych ocynkowanych z wbudowanymi kratami 

wentylacyjnymi w górnej części oraz pięcioma dodatkowymi kanałami pionowymi łączącymi 

instalację z kanałami posadzkowymi – kratami wyciągowymi w ilości 10 szt. Wymiary krat 

wyciągowych 50 x 50 cm. Odległość pomiędzy kanałami pionowymi wynosi 12 m, natomiast 

odległość pomiędzy kratami wyciągowymi posadzkowymi dla jednego pionu wynosi  4 m od kraty 

do kraty i 6 m od kraty do kanału pionowego. Kanał wentylacyjny – grzewczy zlokalizowany 

centralnie na całej długość hali produkcyjnej. Zbudowany z rur ocynkowanych z wbudowanymi 

kratami wentylacyjnymi – nawiewnymi.  

 

Stan techniczny przedmiotowej instalacji wentylacyjnej (kanałów wyciągowych oraz kanału 

grzewczego) przedstawionych do oględzin określam, jako dostateczny. 

 
 
11.5. Uwagi o pochodzeniu, stanie technicznym i eksploatacji.  
 

• Przedmiotowa instalacja wentylacyjna (kanały wyciągowe oraz kanał grzewczy) marki WOKWEN 

zamontowane w hali produkcyjnej nie należącej do upadłego (informacja przekazana przez 

upadłego oraz Syndyka Masy Upadłości). 

• Obecnym użytkownikiem hali produkcyjnej oraz przedmiotowej instalacji wentylacyjnej jest 

firma SPAW – GAZ BUDOWNICTWO., Al. Żołnierzy i Armii Wojska Polskiego 18, 35 – 301 Rzeszów.  

• Zleceniodawca w dniu oględzin nie udostępnił wymaganej dokumentacji technicznej w języku 

polskim. 

• Producentem przedmiotowej instalacji wentylacyjnej (kanałów wyciągowych oraz kanału 

grzewczego) jest firma WOKWEN Rzeszów S.C. M. Klimecki, Z. Ciołek, 36 – 200 Tyczyn, ul. 

Grunwaldzka 27. 
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• W trakcie oględzin instalacja wentylacyjna w trakcie pracy, połączona z centralą wentylacyjną marki 

KLIMOR Sp. z o.o. (centrala wentylacyjna producenta KLIMOR nie stanowi przedmiotu wyceny) 

Weryfikacja środka technicznego w działaniu jest elementarnym wymogiem przeprowadzenia 

oszacowania wartości.          

• Obiekty oględzin nie posiadają naklejek znamionowych/ indywidualnych cech wytwórcy. 

• Stan techniczny na dzień oględzin kanałów wyciągowych określam jako dobry m.in. z podanych 

poniżej powodów: w dniu oględzin tj. 15 stycznia 2022 roku stwierdzono, że przedmiotowa 

instalacja wentylacyjna w ciągłym użytkowaniu, stwierdzono widoczne uszkodzenia mechaniczne 

pionowych kanałów wentylacyjnych – wgniecenia oraz liczne rozszczelnienia kanału wentylacyjnego – 

grzewczego.  

• Na podstawie bezpośrednich oględzin stwierdzam, że okazana instalacja wentylacyjna (dwa 

kanały wyciągowe) są w ciągłej eksploatacji, wymagają koniecznych napraw pionowych ciągów 

kanałowych. 

 

 
12. INFORMACJE O RYNKU I CENIE 
 
Producentem przedmiotowej instalacji wentylacyjnej (kanałów wyciągowych oraz kanału 

grzewczego) jest Firma WOKWEN Rzeszów S.C. M. Klimecki, Z. Ciołek, 36 – 200 Tyczyn, ul. 

Grunwaldzka 27. 

 

Wg przedłożonych dokumentów – fakturach zaliczkowych wystawionych na wykonanie instalacji 

wyciągowej oraz oferty handlowej/ informacji telefonicznej od ww. firmy, koszt nowej instalacji 

wentylacyjnej (dwóch kanałów wyciągowych oraz kanału wentylacyjnego – grzewczego) marki 

WOKWEN w porównywalnej konfiguracji jak przedmiot wyceny wynosi ok.  280 000,00 zł netto 

 

13. WYCENA WARTOŚĆ RYNKOWEJ INSTALACJI WENTYLACYJNEJ (KANAŁÓW WYCIĄGOWYCH 

ORAZ KANAŁU GRZEWCZEGO) MARKI WOKWEN USTALONA W PODEJŚCIU KOSZTOWYM 

STOSUJĄC METODĘ DEPRECJACJI WARTOŚCI KOSZTU ZASTĄPIENIA MASZYNY NOWEJ 

 

13.1. Określenie wartości rynkowej w podejściu kosztowym 

 

Wybór podejścia kosztowego wynika z braku używanych na polskim rynku wtórnym tego typu                      

instalacji wentylacyjnej (kanałów wyciągowych oraz kanału grzewczego) marki WOKWEN będącego 

przedmiotem wyceny i uzasadnionych wymagań atrybutów rynkowych w dostępnych źródłach 

informacji, stąd oszacowanie wartości ww. instalacji wentylacyjnej (dwóch kanałów wyciągowych 

oraz kanału grzewczego) np. podejściem porównawczym byłoby niemożliwe (wymagane m.in. od 5 

do 7 aktualnych ofert sprzedaży).  

 

W tym celu zidentyfikowano koszt zastąpienia, uwzględniono m.in. utratę wartości z przyczyn 

fizykochemicznych, z przyczyn funkcjonalnych i z przyczyn ekonomicznych. 
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Koszt zastąpienia środka lub megaukłau technicznego nowego jest to, co najmniej aktualna cena 

zakupu (np. ex works) nowego środka lub megaukładu technicznego o najbliższych do wycenianego 

właściwościach (parametrach) będącego jego następcą generacyjnym. Do niej dochodzą, jeśli 

występują i mają zastosowanie, koszty bezpośrednie, np.: cło, koszty transportu i ubezpieczenia 

transportu, koszty montażu, zainstalowania, uruchomienia, odbioru, itd.  

 
W podejściu tym cenę budowy lub zakupu wycenianego tego rodzaju instalacji wentylacyjnej 

(kanałów wyciągowych) nowej lub o podobnych parametrach w konfiguracji jak przedmiot wyceny 

pomniejszony o utratę wartości z przyczyn fizykochemicznych i funkcjonalnych, a następnie o utratę 

wartości z przyczyn ekonomicznych (zewnętrznych). 

 
Wartość przedmiotowego plotera frezującego określano w podejściu kosztowym za pomocą 
wykorzystania formuły obliczeniowej: 
 

WA= Wp x (1 – sT) x (1 – sF) x (1 – sE)                    [1] 

gdzie  

WA – wartość aktualna 
Wp – koszt zastąpienia nowego środka (wartość początkowa) technicznego. 
sT – procentowo wyrażony stopień utraty wartości z przyczyn fizykochemicznych danego 

środka.  
sF– procentowo wyrażony stopień utraty wartości z przyczyn funkcjonalnych (wewnętrznych) 

środka. 
sE– procentowo wyrażony stopień utraty wartości z przyczyn ekonomicznych (zewnętrznych) 

takiego środka. 
 
Stopień utraty wartości z przyczyn fizykochemicznych w uproszczeniu liniowym sT, wyrażane jest                    

w postaci: 

sT = 
T

t
                                   [2] 

gdzie:  

t – dotychczasowy (efektywny) łączny okres eksploatacji danego środka. 
T – okres trwałości takiego środka, nazywany średnim okresem trwałości. 
 
Okres trwałości – T, definiowany jest jako łączna długość czasu żywotności danego środka lub 

megaukładu technicznego, tj. po przeprowadzeniu wszelkich remontów i modernizacji, kiedy dalsze 

przeprowadzanie takich remontów lub modernizacji z ekonomicznego punktu widzenia jest 

nieopłacalne.  

 

Koszt zastąpienia instalacji wentylacyjnej ( dwóch kanałów wyciągowych oraz kanału 

wentylacyjnego – grzewczego) marki WOKWEN ustalono na podstawie pozyskanej oferty 

telefonicznej pochodzącej od producenta Firmy WOKWEN Rzeszów S.C. M. Klimecki, Z. Ciołek, 36 – 

200 Tyczyn, ul. Grunwaldzka 27 (wykonawca odmówił sporządzenia pisemnej oferty handlowej a 
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jedynie udzielił informacji telefonicznej o obecnej cenie nowej przedmiotowej instalacji 

wentylacyjnej) . Oferta dotyczy nowej instalacji wentylacyjnej ( dwóch kanałów wyciągowych oraz 

kanału wentylacyjnego – grzewczego) marki WOKWEN tj. w konfiguracji i wyposażeniu identycznym 

do instalacji wentylacyjnej będącej przedmiotem oszacowania wartości. Cena ofertowa łączna 

wynosi 280 000,00 zł netto.  

 

Zatem ustalony koszt zastąpienia instalacji wentylacyjnej (dwóch kanałów wyciągowych oraz kanału 

grzewczego) marki WOKWEN wynosi około 280 000,00 zł netto. 

 

13.2. Wartość rynkowa ustalona w podejściu kosztowym 
 
Wartość rynkowa w podejściu kosztowym jest równa kosztowi instalacji wentylacyjnej (kanałów 

wyciągowych oraz kanału grzewczego) marki WOKWEN nowej pomniejszonej o utratę  wartości z 

przyczyn fizykochemicznych, przyczyn funkcjonalnych i z przyczyn ekonomicznych. 

 

13.2.1. Stopień utraty wartości z przyczyn fizykochemicznych 
 

Utrata wartości z przyczyn fizykochemicznych – jest to ubytek wartości użyteczności, którego 

przyczyną są zjawiska fizyczne związane z tarciem i zużyciem, a także upływem czasu                                                

i kompletnością. Wielkość zużycia fizycznego determinuje stan techniczny maszyny lub urządzenia. 

Utrata wartości z przyczyn fizykochemicznych wynika z efektywnego czasu eksploatacji elementów 

składowych instalacji wentylacyjnej (kanałów wyciągowych oraz kanału grzewczego) marki 

WOKWEN w relacji do średniej żywotności oraz z braków i uszkodzeń zespołów i elementów.  

 

W celu zawężenia tolerancji wyniku stopień utraty wartości z przyczyn fizykochemicznych zostanie 

określony w dwóch sposobami. 

 

Wariant I 

 

Na podstawie informacji przekazanych przez producenta firmę WOKWEN Rzeszów S.C. M. Klimecki, 

Z. Ciołek, 36 – 200 Tyczyn, ul. Grunwaldzka 27 ustalono, że wiek chronologiczny – średnia żywotność 

dla tego typu instalacji wentylacyjnej – kanałów wyciągowych oraz kanału grzewczego marki 

WOKWEN wynosi około 25 lat. Zakłada się prawidłową eksploatację i serwisowanie. 

 

Od daty wyprodukowania do daty wyceny upłynęło około 11 lat. Przyjęto, że wiek chronologiczny 

przedmiotowej instalacji wentylacyjnej – kanałów wyciągowych oraz kanału grzewczego marki 

WOKWEN w dniu wyceny wynosi 11 lata.  

 

Tak, więc stopień utraty wartości z przyczyn przy powyższym założeniu wynosi: 

 

(11/25) x 100 = 44 % 
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To jest stopień utraty obliczony przy przyjęciu założenia liniowej utraty wartości w czasie.  
 

 

Wariant II 

 

Utrata wartości z przyczyn fizycznych szacowana przy zastosowaniu metody kwalifikacji środka lub 

megaukładu technicznego do grupy rozróżnianych jakościowo: 

 

Grupa jakości 

obiektów 
Kryterium kwalifikujące 

% stopień utraty 

wartości z przyczyn 

(fizykochemicznych)   

NOWY 

obiekt właśnie oddany do eksploatacji, kompletny, 

czasem bez podstaw do naliczania ubytku wartości z 

przyczyn fizykochemicznych 

0 do 5 % 

W BARDZO 

DOBRYM STANIE 

obiekt w stanie niewiele gorszym od NOWEGO, w pełni 

zdatny do użytkowania i nie wykazujący w sposób 

jawny potrzeby napraw. 

5 do 15% 

W DOBRYM STANIE 

obiekt po pewnych naprawach w przeszłości 

wykazujący już skutki upływu czasu i zużycia; mogą być 

wymagane naprawy o mniejszym zakresie 

20 do 35 % 

W STANIE 

ZADOWALAJĄCYM 

obiekt, który wykazuje konieczność naprawy głównej 

lub wymiany elementów w celu kontynuacji działania  
40 do 60 % 

W STANIE 

NIEDOSTATECZNYM 

obiekt, który nie może być wykorzystany zgodnie z 

przeznaczeniem bez naprawy (głównej) w rozszerzonym 

zakresie z wymianą podstawowych zespołów i 

elementów 

65 do 85 % 

POZOSTAŁOŚĆ LUB 

ZŁOM 

obiekt nie nadaje się do użytkowania z powodu 

niecelowości naprawy; należy oszacować wartość 

POZOSTAŁOSCI lub dającego się uzyskać ZŁOMU 

90 do 100 % 

 

Źródło: „Metodologia wyceny wartości środków i megaukładów technicznych – etap I. 

Opracowanie: dr inż. Tadeusz Klimek eur. ing., Poznań, 25 maja 2013”. 

 

Od daty wyprodukowania do dnia sporządzenia opinii upłynęło około 11 lata (wiek efektywny 

przedmiotowej instalacji wentylacyjnej wynosi 11 lata).  Kryterium  wpływającym na wskazanie 

przeze mnie górnej granicy przedziału tj. 60 % stopnia utraty wartości  z przyczyn fizykochemicznych 

jest stan techniczny przedmiotowej instalacji wentylacyjnej (pkt. 11.5. niniejszej opinii „Uwagi o 

pochodzeniu, stanie technicznym i eksploatacji”). Dodatkowym kryterium wpływającym na 

wskazany przeze mnie 60% stopnia utraty wartości z przyczyn fizycznych (fizykochemicznych) jest 

przyjęte założenie że przedmiotowa instalacji wentylacyjnej – kanały wentylacyjne oraz kanał 
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grzewczy została wykonana na indywidualne zamówienia o specjalnych parametrach 

wydajnościowych pod kubaturę i wymiary hali produkcyjnej w której jest zamontowana. 

 

Wobec powyższego zasadnym jest przyjęcie górnej granicy przedziału tj. 60 %.  
 
Średnia arytmetyczna z dwóch wariantów wynosi: (44 % + 60 %) / 2 = 52 % 

 
Stąd utrata wartości z przyczyn fizykochemicznych przy powyższym założeniu po zaokrągleniu 
wynosi: 50 %.  
 

0,5 * 280 000,00 zł = 140 000,00 zł netto 

 

 

13.2.2. Stopień utraty wartości z przyczyn funkcjonalnych 
 

Stopień utraty wartości z przyczyn funkcjonalnych tkwi „wewnątrz” właściwości środka lub 

megaukładu technicznego tzn. miedzy innymi w różnicy rozwiązań technicznych urządzeń 

wchodzących w skład przedmiotowej instalacji wentylacyjnej – kanałów wyciągowych marki 

WOKWEN, różnicy ich żywotności a także w możliwościach działania. Wynika bezpośrednio z 

proporcji zmian parametrów technicznych przedmiotu wyceny środka lub megaukładu technicznego 

nowszej generacji, jeśli taka istnieje. 

 

W przypadku wycenianej instalacji wentylacyjnej – kanałów wyciągowych oraz kanału grzewczego 

marki WOKWEN  stwierdzono ubytek wartości z przyczyn funkcjonalnych. Aktualnie oferowane do 

sprzedaży przez producentów instalacje wentylacyjne posiadają nowocześniejsze rozwiązania 

aerodynamiczne kanałów wyciągowych i nawiewowych co wpływa znacząco na poprawę wydajności 

oraz efektywności instalacji wentylacyjnej.  

 
Powyższe ustalenia dają podstawy do określenia 30% utarty wartości z przyczyn funkcjonalnych. 

 
0,7 * 140 000,00 zł = 98 000,00 zł netto 

 
 

13.2.3. Stopień utraty wartości z przyczyn ekonomicznych 

 

Utrata wartości wywołana czynnikami zewnętrznymi w stosunku do środka lub megaukładu 

technicznego, wynikłymi z uwarunkowań ekonomicznych, prawnych, społecznych i ekologicznych 

tzn. między innymi jest spowodowana spadkiem atrakcyjności rynkowej przedmiotu wyceny na 

popyt na dany rodzaj wytworu – instalacji wentylacyjnej (kanałów wyciągowych oraz kanału 

grzewczego) marki WOKWEN. 

 

W przypadku sprzedaży używanych instalacji wentylacyjnych zaprojektowanych i wykonanych na 

indywidualne zamówienie o specjalnych parametrach wydajnościowych dla hali w której ma być 
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zamontowana, której wiek efektywny wynosi 11 lata, występuje utrata wartości z przyczyn 

ekonomicznych ze względu na fakt, że popyt na używane instalacje wentylacyjne zaprojektowane i 

wykonane pod indywidualne zamówienie o indywidualnych parametrach technicznych i 

technologicznych jest znikomy a wręcz występuje jego brak.  

 

Dodatkowym czynnikiem wpływającym na utratę wartości z przyczyn ekonomicznych jest fakt, że 

przedmiotowa instalacja wentylacyjna (dwa kanały wyciągowe oraz kanał grzewczy) zamontowana 

jest w budynku nie należącym do upadłego – masy upadłości. Ewentualny nabywca przedmiotowej 

instalacji wentylacyjnej musi się liczyć z dodatkowymi kosztami związanymi z demontażem i 

przywróceniem do stanu pierwotnego elementów posadzki hali po demontażu kanałów 

wyciągowych zlokalizowanych w posadzce.  

 

W oparciu o powyżej przywołane uwarunkowanie ekonomiczne, przyjęto utratę wartości                            

z przyczyn ekonomicznych jako 65 %. 

 
Tak, więc wartość instalacji wentylacyjnej – kanałów wyciągowych marki WOKWEN                                                  

z uwzględnieniem utraty wartości z przyczyn fizycznych, funkcjonalnych i ekonomicznych wynosi:  

 

0,35  * 98 000,00 zł  = 34 300,00 zł netto 

 

W rezultacie powyższego oszacowania i przy przyjęciu podanych w treści opinii założeń ustalono, 

że oszacowana indywidualna wartość rynkowa instalacji wentylacyjnej (dwóch kanałów 

wyciągowych oraz kanału grzewczego) marki WOKWEN z roku produkcji 2011, wg stanu 

technicznego na dzień  15 stycznia 2022 roku i oszacowana wg poziomu cen aktualnych (koszt 

zastąpienia) na dzień sporządzenia wyceny oszacowana w podejściu kosztowym metodą 

deprecjacji kosztu zastąpienia środka technicznego nowego, przy powyższych założeniach, po 

zaokrągleniu wynosi około:  

 

34 000,00 zł netto 

 

(słownie: trzydzieści cztery tysiące złotych). 

Podana kwota nie zawiera podatku VAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:rzeczoznawca.poterucha@wp.pl
http://www.wycenyrzeczoznawca.pl/


 

 
RZECZOZNAWSTWO WYCENY CONSULTING „EKSPERT GROUP” 

mgr inż. Tomasz Poterucha 
ul. Przemysłowa 5/2, 35 – 105 Rzeszów; tel. +48 698 545 425 

rzeczoznawca.poterucha@wp.pl, www.wycenyrzeczoznawca.pl 

Strona 18 

 

14.  WARTOŚĆ LIKWIDACYJNA PRZY SPRZEDAŻY WYMUSZONEJ  INSTALACJI WENTYLACYJNEJ – 

KANAŁÓW WYCIĄGOWYCH ORAZ KANAŁU GRZEWCZEGO MARKI WOKWEN. 

 
Aby spełnić cel i przeznaczenie wyceny określone przez Zleceniodawcę należy oszacować rynkową 

wartość likwidacyjną przy sprzedaży w warunkach wymuszonych instalacji wentylacyjnej – kanałów 

wyciągowych oraz kanału grzewczego marki WOKWEN. 

 
WARTOŚĆ LIKWIDACYJNA PRZY SPRZEDAŻY WYMUSZONEJ – jest to przewidywana cena, która 

może być uzyskana ze sprzedaży środków technicznych na prawidłowo ogłoszonym                                                   

i przeprowadzonym przetargu publicznym, aukcji lub licytacji, przy konieczności bezzwłocznej 

sprzedaży i przy założeniu, że sprzedawca jest zmuszony do transakcji poprzez okoliczności zaś 

środki techniczne sprzedaje się w takim stanie i w takim miejscu w jakim się one znajdują.   
 

Wartość likwidacyjna przy sprzedaży wymuszonej itp. na przetargu, jest mniejsza od wartości 
rynkowej itp. ze względu na: 

a. Wymuszone okoliczności sprzedaży i konieczność szybkiej sprzedaży w trybie itp. przetargu; 

b. Obniżenie ceny wywoławczej w stosunku do wartości rynkowej dla zwiększenia zainteresowania 
uczestniczeniem w przetargu. 

 
Sposób określenia wartości likwidacyjnej przy sprzedaży wymuszonej 
 
Wartość likwidacyjna dla wymuszonej sprzedaży jest wyliczana z oszacowanej wartości rynkowej 

przedmiotu wyceny pomniejszonej o koszt demontażu a następnie pomniejszonej o wskaźnik 

wymuszonej sprzedaży:  

 
Wws = (Wr – Kd) x a 

 
  gdzie:  
   Wws -   wartość likwidacyjna dla wymuszonej sprzedaży  

   Wr -   wartość rynkowa   

   Kd -   koszt demontażu  

   a -   wskaźnik wymuszonej sprzedaży  

 
 
Wartość współczynnika jest zależna od stanu rynku i szacowanej trudności sprzedaży tego rodzaju 

środków i/lub megaukładów technicznych. Wartość współczynnika wymuszonej sprzedaży 

przyjmuje się z przedziału od 0,5 do 0,75 w zależności od sytuacji danej branży przemysłu na rynku, 

przy czym przedział ten jest wyznaczany empirycznie.   
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Określenie wartości likwidacyjnej przy sprzedaży wymuszonej 

Indywidualna wartość rynkowa instalacji wentylacyjnej (dwóch kanałów wyciągowych oraz kanału 

grzewczego) marki WOKWEN, z roku produkcji 2011 określona w podejściu kosztowym wynosi 34 

000,00 zł netto. 

 

Koszty demontażu wyznacza się z rzeczywiście poniesionych kosztów lub narzutem w wysokości od 

5% do 10% aktualnej wartości rynkowej maszyny. W związku z faktem, że przedmiotowa instalacja  

wentylacyjna – kanały wyciągowe znajdują się w hali produkcyjnej, demontaż będzie utrudniony i 

wymagał zastosowania podnośników wysokościowych.  Do wyliczeń zastosowano metodę 

„narzutu” i przyjęto dolną granicę tj. 5 % aktualnej indywidualnej wartości rynkowej instalacji 

wentylacyjnej – kanałów wyciągowych marki WOKWEN. 

 

34 000,00 zł netto x 5% = 1 700,00 zł netto 

 

Po przeprowadzonej analizie rynku wtórnego ustalono, że na rynku wtórnym praktycznie nie 

oferowane są do sprzedaży tego typu i rodzaju instalacje wentylacyjne ze względu na indywidualne 

rozwiązania projektowanie i zastosowanie. 
 
W wyniku przeprowadzonej analizy rynku można stwierdzić, że na rynku krajowym popyt na 

używane instalacji wentylacyjnej jest znikomy a wręcz występuje jego brak.  
 
 
Wobec powyższego założenia oraz wszelkich zmian aktywności gospodarczej związanych                                           

z pandemią COVID-19 w Polsce do wyliczeń przyjmuje się górną granicę przedziału współczynnika 

wymuszonej sprzedaży tj. 0,75.  

 

W związku z powyższymi ustaleniami oraz przyjętymi założeniami, wartość likwidacyjna dla 

sprzedaży wymuszonej instalacji wentylacyjnej – kanałów wyciągowych oraz kanału grzewczego 

marki WOKWEN wynosi: 

 

W ws = (34 000,00 zł netto – 1 700,00 zł netto) x 0,75 

W ws = (32 300,00 zł netto) x 0,75  

W ws = 24 225,00 zł netto 

 

Tak więc, rynkowa wartość likwidacyjna przy sprzedaży wymuszonej instalacji wentylacyjnej 

(dwóch kanałów wyciągowych oraz kanału grzewczego) marki WOKWEN z roku produkcji 2011 

przy założeniach jak wyżej i oszacowana wg poziomu cen aktualnych na dzień sporządzenia po 

zaokrągleniu wynosi:  

24 000,00 zł netto 
 

(słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych)  
Podana kwota nie zawiera podatku VAT. 
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15. OPINIA KOŃCOWA 
 

W rezultacie powyższego oszacowania i przy przyjęciu podanych w treści wyceny założeń 

ustalono, że oszacowana indywidualna wartość rynkowa instalacji wentylacyjnej (dwóch kanałów 

wyciągowych oraz kanału grzewczego) marki WOKWEN z lat produkcji 2011 wg stanu 

technicznego na dzień 15 stycznia 2022 roku i oszacowana wg poziomu cen aktualnych na dzień 

sporządzenia wyceny oszacowana w podejściu kosztowym, przy powyższych założeniach wynosi 

około:  

 

34 000,00 zł netto 
 

(słownie: trzydzieści cztery tysiące złotych). 

Podana kwota nie zawiera podatku VAT 

 

Wartość likwidacyjna przy sprzedaży w warunkach wymuszonych instalacji wentylacyjnej ( dwóch 

kanałów wyciągowych oraz kanału grzewczego) marki WOKWEN z roku produkcji 2011 

oszacowana wg poziomu cen aktualnych na dzień sporządzenia wyceny, po zaokrągleniu wynosi 

około:  

 

24 000,00 zł netto 

 

(słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych)  
Podana kwota nie zawiera podatku VAT 
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15. KLAUZULE I ZASTRZEŻENIA 

1. Powyższe oszacowanie określa indywidualną wartość rynkową instalacji wentylacyjnej (dwóch 

kanałów wyciągowych oraz kanału wentylacyjnego) marki WOKWEN w podejściu kosztowym. 

Podana wartość oznacza wartość netto, tzn. bez podatku VAT. 

2. Niniejsze opracowanie nie może być wykorzystane do żadnego innego celu niż określony                     

w punkcie 5 opinii i nie może być publikowane w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody 

wykonawcy i bez uzgodnienia z nim formy i treści takiej publikacji. 

3. Wartość przedmiotu wyceny została oszacowana na dzień sporządzenia wyceny. 

4. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne 

skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotów wyceny. Przedstawione dokumenty 

uznano za wiarygodne i nie były one przedmiotem odrębnego dochodzenia. 

5. Oszacowana wartość może ulec zmianie w wyniku zmian koniunktury gospodarczej oraz zmian 

na rynku lokalnym. 

6. Wycena nie obejmuje analizy stanu prawnego i nie jest orzeczeniem technicznym. 

7. Wykonawca nie ponosi także odpowiedzialności za ewentualne wady wyceny powstałe                            

z oparcia się na stanie przedmiotów wyceny ustalonym na podstawie oględzin i informacji 

przekazanej przez Zleceniodawcę. 

7. Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotów wyceny                       

i za taką nie może być uznawane. 

8. Nie badano tytułu użytkowania ani tytułu własności wycenianej stacji transformatorowej – 

transformatora żywicznego wraz z rozdzielnicą średniego i niskiego napięcia marki ZPUE 

oraz ewentualnego istnienia ograniczonych praw rzeczowych. 

9. Nie badano poprawności ani budowy numerów identyfikacyjnych przedmiotu opracowania 

(numery fabryczne). Nie weryfikowano także prawdziwości pozostałych danych środka 

technicznego, w tym roku produkcji i innych, które przyjęto wg okazanych dokumentów oraz na 

podstawie danych umieszczonych na tabliczce znamionowej. 

 
Rzeczoznawca Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawcy 

 i Tłumaczy „EKSPERT” w Rzeszowie 

Rzeczoznawca BOMIS – u  

Biegły Sądowy Sądu Okręgowego w Rzeszowie 

                                                       mgr inż. Tomasz Poterucha 

 
 

 
Rzeszów, dnia 24.01.2022 
 
Załączniki: 
 

1. Dokumentacja fotograficzna przedmiotu oględzin. 
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 
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