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Rzeczoznawstwo techniczne samochodowe i maszynowe certyfikat Ministerstwa Infrastruktury nr RS 001698 
art. 79a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2020 r. poz. 110, z późn. zm.). 

 
 

 
 
 
 
 
 

Opinia Nr: 007/01/2021/AW/MB_Sprinter z dnia: 2021/01/13 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
Opinię opracował: 
 

mgr inż. Arkadiusz Włodarczyk 
Certyfikowany Rzeczoznawca Samochodowy numer uprawnień RS 001698 

 
Zakres opinii: Wycena wartości rynkowej pojazdu  

 
Obiekt badań: Samochód osobowy Mercedes-Benz Sprinter 316 CDI  

  
  

Cel opinii: Wycena wartości rynkowej na potrzeby oszacowania ceny ofertowej 
  
 
 

Zlecający:               Samodzielna Publiczna Stacja Pogotowia Ratunkowego  
w Niepołomicach ul. Bocheńska 26 Niepołomice 
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1.Podstawa opinii: 

formalna – zlecenie dokonania wyceny pojazdu; 
merytoryczna –  Info-Ekspert, Badania rynku, 

 
2. Ogólny harmonogram prac: 

1) oględziny pojazdu, 
2) wykonanie dokumentacji zdjęciowej, 
3) opracowanie opinii, 

 
 
3. Miejsce oględzin:  

Oględziny wykonane w Niepołomicach w dniu 28-12-2020 roku przez wykonawcę opinii. 
 
 

4. Metoda badań: 
Organoleptyczna, 

 
 
5. Dane rejestracyjne: 

Nr rej.: KWI 32900    
Data pierwszej rejestracji:  17/01/2012     

 
 
6. Dane techniczno – identyfikacyjne: 

Nr identyfikacyjny (VIN): WDB9066331S600696 
Marka: Mercedes-Benz 
Model: Sprinter    
Typ/Wersja: 316 CDI   
Rok produkcji: 2011 
Rodzaj pojazdu: Samochód specjalny   
Rodzaj nadwozia/ liczba drzwi/ liczba miejsc: Furgon / 5 / 4  
Rodzaj silnika:     Z zapłonem samoczynnym 
Pojemność skokowa silnika: 2143 cm3  
Moc silnika: 120 kW  
Wskazania drogomierza: 324 804 km (odczytany)  

 
 

7.  Ocena stanu technicznego. 
 
Do oględzin okazano samochód w pełni sprawny, gotowy do pełnienia służby. Pojazd zadbany, widoczne naturalne ślady eksploatacji 
takie jak np. poszycie siedziska kierowcy (przetarcie) czy niewielkie jak na ten rocznik ślady początków korozji. Pojazd ciąg le 
podłączony do instalacji ~240V i podgrzewane elektrycznie wnętrze pojazdu – co powoduje że meble w które jest wyposażony pojazd 
są w stanie idealnym (nie noszą śladów działania wilgoci). Pojazd jest wyposażony w dwa komplety kół (letnie i zimowe) w stanie 
dobrym 
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Rozruch silnika prawidłowy, równomierna praca na biegu jałowym, jazda próbna w warunkach parkingowych nie wykazała 
niesprawności,  
 

 

 
Stan utrzymania zgodny z okresem eksploatacji i odczytanym przebiegiem, jazda próbna nie wykazała niesprawności. 

 

 
 
 
 

Silnik i układ napędowy 

Zawieszenie, układ kierowniczy i układ hamulcowy 

Nadwozie 

61-67 1 
54-64 3 

39-61 11 

83-95 13 

35-42-296 17 

57-67  2 49-73 7 

79-83 6 

81-96 14 

50-61 15 

46-57-52-
53 

16 

50-74 9 50-60 10 44-46 12 

56-56/55-
56 

8 

67-71 5 

44-52 4 
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Nr Opis 

elementu 

Grubość 

powłoki 

lakierowej 

Stwierdzone wady powłoki lakierowej i poszycia 

1 Błotnik PL 61-67       
2 Słupek „A” L 57-67       
3 Drzwi PL 54-64       
4 Drzwi TL 44-52       
5 Błotnik TL 67-71       
6 Próg L 79-83       
7 Słupek „B” L 49-73       
8 Pokrywa T 56-56/55-56       
9 Błotnik TP 50-74       
10 Drzwi TP 50-60       
11 Drzwi PP 39-61       
12 Błotnik PP 44-46       
13 Słupek „A” P 83-95       
14 Próg P 81-96       
15 Słupek „B” P 50-61       
16 Pokrywa P 46-57-52-53       
17 Dach 35-42-296 Naprawiany miejscowo 

 
Legenda: 
P- strona prawa; L – strona lewa ; P- przód nadwozia; T- tył nadwozia; 

 

 
UWAGI: Ogumienie w bardzo dobrym stanie nie wnosi się uwag. 
 

Saetta Van Winter 

235/65R16C 115/113R 
Michelin Agilis Alpin  

235/65R16C 115/113R 

Ogumienie i koła 

8,9 mm 

Saetta Van Winter 

235/65R16C 115/113R 

Michelin Agilis Alpin 
235/65R16C 115/113R 

4,9 mm 

6,9 mm 8,6 mm 

3 1 

2 4 
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Stan utrzymania typowy dla okresu i przebiegu eksploatacji pojazdu 

 
8. Wycena wartości  rynkowej pojazdu. 
 
Wartość rynkowa pojazdu w stanie nieuszkodzonym a także w stanie bieżącym została wyznaczona w systemie eksperckim Info-
Ekspert, wg katalogu na grudzień 2020. Pojazd nie występuje w katalogu – jako że jest to wersja specjalna. Dlatego do wyceny 
przyjęto pojazd podstawowy Mercedes-Benz Sprinter i doliczono wartość księgową zabudowy, a następnie ją zamortyzowano wg. 
powszechnie obowiązujących zasad. 
 

Ze względu na to, że pojazd jest serwisowany na bieżąco w ASO, i posiada pełną dokumentację serwisową potwierdzającą 
należytą dbałość o pojazd przez właściciela i autentyczność odczytanego przebiegu, a także udokumentowany fakt wykonania 

remontu kapitalnego silnika i gwarancję na silnik przy wycenie pojazdu uwzględniono korektę wartości bazowej z tytułu 
„serwisowanie pojazdu” (+5%) i gwarancję na silnik (+5%). Są to zdaniem rzeczoznawcy ważne czynniki wpływające na wartość 

pojazdu. Ze względu na przebieg większy niż przebieg normatywny dla pojazdów z tą datą rejestracji skorygowano wartość 
pojazdu. Uwzględniono także korektę ze względu na drobną naprawę powypadkową (-1%) pojazd miał naprawiane poszycie 

dachu (miejscowo). 
 
Wartość rynkowa opiniowanego pojazdu w stanie nieuszkodzonym z uwzględnieniem marki pojazdu, modelu, rocznika, wyposażenia 
i stwierdzonego stanu technicznego w myśl Art. 104 pkt. 11 Ustawy o podatku akcyzowym (Dz.U.2019.0.864) ustalono na kwotę       
34 050 PLN netto,  kolejno powiększono o dodatkowe wyposażenie (do 63 933 PLN netto), rejestrację (+1625 PLN netto) i, 
zmniejszono o przebieg (-10 338 PLN netto) ogumienie (stopień zużycia (+266 PLN netto)) co stanowi podstawę do oszacowania 
wartości rynkowej pojazdu w stanie bieżącym metodą zredukowanego kosztu naprawy i stopnia uszkodzenia pojazdu. Tak 
oszacowana cena wyniosła   
64 300 PLN netto.  

 
Uzyskaną wartość rynkową pojazdu zweryfikowano na podstawie cen ofertowych publikowanych w ogłoszeniach sprzedaży 
pojazdów o najbardziej zbliżonych parametrach techniczno-eksploatacyjnych. Oszacowana empirycznie wartość rynkowa pojazdu 
w stanie nieuszkodzonym jest zasadniczo zbieżna z aktualną sytuacją rynkową, choć nie odnaleziono ambulansów z zabudową od 
tego zabudowującego. W ofertach na polskich portalach aukcyjnych nie odnaleziono żadnej oferty samochodu. Wyznaczona w 
systemie eksperckim cena koresponduje z ofertami rynkowymi w zakresie średniej. 

 
Dla porównania oszacowano wartość pojazdu metodami rachunkowymi (metodą odtworzeniową) różnica wartości wynosiła mniej 
niż 3% co potwierdza poprawność wyceny. 

 
Samochód w dniu oględzin okazano z niewielkimi uszkodzeniami wymagającymi przeprowadzenia drobnej naprawy obniżającej 
nieznacznie wartość pojazdu. Do wyceny wartości przedmiotowego pojazdu konieczne było określenie wartości pojazdu w stanie 
uszkodzonym przy założeniu zakresu uszkodzeń, maksymalnych kosztów naprawy (kosztorys ASO) i wartości rynkowej pojazdu w 
stanie nieuszkodzonym. 

 
Wartość rynkowa pojazdu w stanie uszkodzonym została wyznaczona w systemie Info-ekspert metodą zredukowanego kosztu 
naprawy i stopnia uszkodzenia pojazdu. Zgodnie z instrukcją obsługi systemu Info-ekspert wartość rynkowa pojazdu została 
oszacowana na podstawie maksymalnego kosztu naprawy (naprawa ASO) i zadanego obrazu uszkodzeń.  

 

 
Wyjaśnienie pojęć wg definicji systemu Info-ekspert: 

 
Koszt naprawy w ASO - Pełny koszt naprawy pojazdu - bez uwzględniania urealnienia cen części i amortyzacji – przy zastosowaniu 
stawek ASO za roboczogodzinę. Koszt ten jest podstawą do określenia zredukowanego kosztu naprawy 
 
Szacunkowy koszt naprawy - Jeżeli nie zostały wprowadzone dane o naprawie pojazdu (strona N), a został zbudowany obraz 
uszkodzeń (strona U), program szacuje koszt naprawy na podstawie obrazu uszkodzeń i na tej podstawie określa zredukowany 
koszt naprawy 
 

Zredukowany koszt naprawy - koszt naprawy wyliczany na podstawie maksymalnego bądź szacunkowego kosztu naprawy 
obniżonego proporcjonalnie o wartość amortyzacji pojazdu, jak również z uwzględnieniem możliwej redukcji kosztów, poprzez 
zastosowanie tańszych części zamiennych i materiałów lakierniczych szczególnie w przypadku starszych pojazdów 
 

Wnętrze pojazdu i wyposażenie 
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Metoda zredukowanego kosztu naprawy - Określenie wartości pojazdu uszkodzonego na podstawie zredukowanego kosztu 
naprawy. 
 

Metoda stopnia uszkodzenia pojazdu - metoda ta ma charakter podstawowy. Opis uszkodzenia pojazdu (zaznaczenie elementów 
do naprawy i do wymiany w oknie [U] Obraz uszkodzeń – patrz rozdział 5.2.3.3), jest w każdym przypadku konieczny do wyznaczenia 
wartości pojazdu w stanie uszkodzonym. 
 

Zredukowany koszt naprawy pojazdu ustalamy przyjmując: 
 

 koszt nowych części zamiennych oryginalnych producenta, potrzebnych do naprawy, obniżony proporcjonalnie do amortyzacji 
pojazdu, lecz nie więcej niż: 

     - dla samochodów osobowych do 30% cen w sieci producenta, 
     - dla pozostałych pojazdów do 40% cen w sieci producenta. 

 koszty robocizny naprawy i lakierowania określone przy założeniu stawek godzinowych robocizny stosowanych przez warsztaty 
specjalistyczne, obniżony proporcjonalnie do połowy przyjętej amortyzacji części, 

 koszty materiałów lakierniczych określone z uwzględnieniem możliwej ich redukcji poprzez zastosowanie materiałów tańszych 
przy naprawach starszych pojazdów proporcjonalnie do połowy przyjętej amortyzacji części. 

(...) 
W praktyce wycen pojazdów mogą występować przypadki braku możliwości dokładnej wyceny kosztów naprawy pojazdu (np. w 
systemie AUDATEX). W takich przypadkach należy sporządzić szacunkowy kosztorys naprawy określając z możliwym do 
zrealizowania przybliżeniem wszystkie składniki kosztu analogicznie jak w systemie AUDATEX. 
Źródłem kalkulacji szacunkowej mogą być dostępne cenniki części i materiałów, katalogi norm pracochłonności oraz doświadczenie 
wyceniającego. W przypadku szacunkowego określania kosztów naprawy pojazdu dalsze postępowanie w zakresie redukcji kosztu 
naprawy pozostaje identyczne jak dla dokładnego kosztorysu naprawy. 
Gdy istnieją wiarygodne dane na temat cen tanich materiałów lakierniczych i pomocniczych oraz części spoza sieci producenta, 
które mogą być zastosowane do prawidłowego wykonania naprawy, wyliczony, zredukowany koszt naprawy powinien być 
skorygowany do poziomu wynikającego z tych danych. Tak oszacowany zredukowany koszt naprawy stanowi wtedy podstawę do 
określenia wartości pojazdu uszkodzonego w ramach metody kosztu naprawy. 
Opracowywanie dokładnego lub szacunkowego kosztorysu naprawy i wyliczanie wartości pojazdu metodą kosztu naprawy jest 
konieczne dla wszystkich wycen, gdy stopień uszkodzenia pojazdu nie przekracza 30 procent (x < 0,30). 

 

 

 

Wartość w stanie uszkodzonym wyznaczona metodą zredukowanego kosztu naprawy:    63 042 PLN netto, 
Wartość w stanie uszkodzonym wyznaczona metodą stopnia uszkodzenia pojazdu:     27 645 PLN netto. 
 
Ostatecznie za wartość rynkowa pojazdu w stanie uszkodzonym przyjęto wg standardów wycen wartość wyższą 
z dwóch powyższych zaokrągloną do pełnych 100PLN brutto:  
 

63 000,00 PLN netto co daje to 77490 PLN brutto 
 
UWAGA: Stwierdzone uszkodzenia pojazdu nie stanowią już w tym momencie zagrożenia dla poruszania się pojazdu w ruchu 
drogowym, są jedynie wadą estetyczną i kwalifikują zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 pojazd do 
dalszej eksploatacji i poruszanie się w ruchu drogowym. 
Pojazd nie stanowi odpadu w rozumieniu przepisów Ustawy Międzynarodowy obrót odpadami z dnia 30.07.2004 (poz. 1956), wartość 
rynkowa w stanie uszkodzonym stanowi 98,0 % jego wartości rynkowej w stanie nieuszkodzonym przy czym stopień uszkodzenia 
pojazdu oszacowany na podstawie zadanego obrazu uszkodzeń  x=0,04. 
 
 
Wyznaczona wyżej wartość rynkowa pojazdu jest wartością netto, i nie uwzględnia podatku od towarów i usług. 
 
 

Wartość rynkowa brutto w/w pojazdu po przeliczeniu w zastanym stanie technicznym na dzień wykonania opinii w zaokrągleniu 
do pełnych 100 PLN wynosi: 
 

77 500,00 PLN  
(słownie: siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych brutto 00/100) 

9.  Dokumentacja zdjęciowa. 

mailto:arkady007@tlen.pl


 

 

          |4 Automotive Solutions Arkadiusz Włodarczyk| 

|Biuro rzeczoznawców techniki motoryzacyjnej, maszyn i urządzeń| 

ul. Mochnackiego 17 30-652 Kraków | Tel. +48 509 249  720 | email: arkady007@tlen.pl, 4automotives4@gmail.com  str. 7 

 
 

 

 
 

mailto:arkady007@tlen.pl


 

 

          |4 Automotive Solutions Arkadiusz Włodarczyk| 

|Biuro rzeczoznawców techniki motoryzacyjnej, maszyn i urządzeń| 

ul. Mochnackiego 17 30-652 Kraków | Tel. +48 509 249  720 | email: arkady007@tlen.pl, 4automotives4@gmail.com  str. 8 

 
 

 

 
 

mailto:arkady007@tlen.pl


 

 

          |4 Automotive Solutions Arkadiusz Włodarczyk| 

|Biuro rzeczoznawców techniki motoryzacyjnej, maszyn i urządzeń| 

ul. Mochnackiego 17 30-652 Kraków | Tel. +48 509 249  720 | email: arkady007@tlen.pl, 4automotives4@gmail.com  str. 9 

 

 
 

 
 

mailto:arkady007@tlen.pl


 

 

          |4 Automotive Solutions Arkadiusz Włodarczyk| 

|Biuro rzeczoznawców techniki motoryzacyjnej, maszyn i urządzeń| 

ul. Mochnackiego 17 30-652 Kraków | Tel. +48 509 249  720 | email: arkady007@tlen.pl, 4automotives4@gmail.com  str. 10 

 

 
 

 
 

mailto:arkady007@tlen.pl


 

 

          |4 Automotive Solutions Arkadiusz Włodarczyk| 

|Biuro rzeczoznawców techniki motoryzacyjnej, maszyn i urządzeń| 

ul. Mochnackiego 17 30-652 Kraków | Tel. +48 509 249  720 | email: arkady007@tlen.pl, 4automotives4@gmail.com  str. 11 

 

 

 
 

mailto:arkady007@tlen.pl


 

 

          |4 Automotive Solutions Arkadiusz Włodarczyk| 

|Biuro rzeczoznawców techniki motoryzacyjnej, maszyn i urządzeń| 

ul. Mochnackiego 17 30-652 Kraków | Tel. +48 509 249  720 | email: arkady007@tlen.pl, 4automotives4@gmail.com  str. 12 

 
 

 
 

 

mailto:arkady007@tlen.pl


 

 

          |4 Automotive Solutions Arkadiusz Włodarczyk| 

|Biuro rzeczoznawców techniki motoryzacyjnej, maszyn i urządzeń| 

ul. Mochnackiego 17 30-652 Kraków | Tel. +48 509 249  720 | email: arkady007@tlen.pl, 4automotives4@gmail.com  str. 13 

 
 

 
 

 

mailto:arkady007@tlen.pl


 

 

          |4 Automotive Solutions Arkadiusz Włodarczyk| 

|Biuro rzeczoznawców techniki motoryzacyjnej, maszyn i urządzeń| 

ul. Mochnackiego 17 30-652 Kraków | Tel. +48 509 249  720 | email: arkady007@tlen.pl, 4automotives4@gmail.com  str. 14 

 

 
 

 
 

 

 
 

mailto:arkady007@tlen.pl


 

 

          |4 Automotive Solutions Arkadiusz Włodarczyk| 

|Biuro rzeczoznawców techniki motoryzacyjnej, maszyn i urządzeń| 

ul. Mochnackiego 17 30-652 Kraków | Tel. +48 509 249  720 | email: arkady007@tlen.pl, 4automotives4@gmail.com  str. 15 

 
 

 
 

 
 

 

mailto:arkady007@tlen.pl


 

 

          |4 Automotive Solutions Arkadiusz Włodarczyk| 

|Biuro rzeczoznawców techniki motoryzacyjnej, maszyn i urządzeń| 

ul. Mochnackiego 17 30-652 Kraków | Tel. +48 509 249  720 | email: arkady007@tlen.pl, 4automotives4@gmail.com  str. 16 

 
 

 
 

 
 

mailto:arkady007@tlen.pl


 

 

          |4 Automotive Solutions Arkadiusz Włodarczyk| 

|Biuro rzeczoznawców techniki motoryzacyjnej, maszyn i urządzeń| 

ul. Mochnackiego 17 30-652 Kraków | Tel. +48 509 249  720 | email: arkady007@tlen.pl, 4automotives4@gmail.com  str. 17 

 
 

 
 

 

mailto:arkady007@tlen.pl


 

 

          |4 Automotive Solutions Arkadiusz Włodarczyk| 

|Biuro rzeczoznawców techniki motoryzacyjnej, maszyn i urządzeń| 

ul. Mochnackiego 17 30-652 Kraków | Tel. +48 509 249  720 | email: arkady007@tlen.pl, 4automotives4@gmail.com  str. 18 

 
 

 
 

 
 

mailto:arkady007@tlen.pl


 

 

          |4 Automotive Solutions Arkadiusz Włodarczyk| 

|Biuro rzeczoznawców techniki motoryzacyjnej, maszyn i urządzeń| 

ul. Mochnackiego 17 30-652 Kraków | Tel. +48 509 249  720 | email: arkady007@tlen.pl, 4automotives4@gmail.com  str. 19 

 
 

 

 

 

mailto:arkady007@tlen.pl


 

 

          |4 Automotive Solutions Arkadiusz Włodarczyk| 

|Biuro rzeczoznawców techniki motoryzacyjnej, maszyn i urządzeń| 

ul. Mochnackiego 17 30-652 Kraków | Tel. +48 509 249  720 | email: arkady007@tlen.pl, 4automotives4@gmail.com  str. 20 

10. Klauzule i zastrzeżenia: 
 

1. Za niniejsze opracowanie odpowiedzialność ponosi rzeczoznawca. 
2. Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega się, że nie bierze odpowiedzialności za ukryte wady i uszkodzenia 

części oraz wady montażu pojazdu 
3. Niniejsze opracowanie nie może być wykorzystane do żadnego innego celu niż określony w treści opinii i nie może być 

publikowane w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawcy i bez uzgodnienia z nim formy i treści takiej 
publikacji. 

4. Bez zgody autora opinii zabrania się jej powielania. 
5. Nie badano tytułu użytkowania ani tytułu własności badanego pojazdu lub elementów, w tym ewentualnego istnienia 

ograniczonych praw rzeczowych. 
6. Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów 

pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie badania pojazdu i dokumentów w warunkach istniejących na miejscu 
 
ZAŁĄCZNIKI: 

Zał. 1. Wycena , 020/01/2021 

Zał. 2. Arkusz ustalania wartości pojazdu w stanie uszkodzonym do wyceny nr, 020/01/2021 Numer opinii 
Zał. 3.  Arkusz ustalenia wartości pojazdu. , 020/01/2021 
 

 
Opinię sporządzono w jednym egz.  
 
Na tym opinię zakończono i podpisano 

 
 
 

Podpis i pieczęć rzeczoznawcy 

mailto:arkady007@tlen.pl

