
2020-05-28
Nr poz. Nazwa rzeczy ruchomej koncesjonowanej

(mienie używane, wycofane z zasobów MON i MSWiA)

Jm Ilość Uwagi

1 MODUŁ-10 01-01-530 9S415. Nr fabr., rok prod: b.d. Kraj prod., producent: b.d. [do kadłub pulpitu ster.poc.9S415] szt 2

2 MODUŁ-11 01-01-590 9S415. Nr fabr., rok prod: b.d. Kraj prod., producent: b.d.  [do kadłub pulpitu ster.poc.9S415] szt 2

3 MODUŁ-4 01-01-190 9S415. Nr fabr., rok prod: b.d. Kraj prod., producent: b.d.  [do kadłub pulpitu ster.poc.9S415] szt 1

4 MODUŁ-8 01-01-400 9S415. Nr fabr., rok prod: b.d. Kraj prod., producent: b.d.  [do kadłub pulpitu ster.poc.9S415] szt 2

5 MODUŁ-9 01-01-460 9S415. Nr fabr., rok prod: b.d. Kraj prod., producent: b.d.  [do kadłub pulpitu ster.poc.9S415] szt 3

6 KAPTUREK Z WZIERNIKIEM 01-03-220 9P133. Nr fabr., rok prod: b.d. Kraj prod., producent: b.d. [do wskaźnik zakł.9W379] szt 2

7 PIERŚCIEŃ O-RING 02-112. Nr fabr., rok prod: b.d. Kraj prod., producent: b.d.  [do ppanc wyrzut.rakiet 9P133] szt 10

8 PIERŚCIEŃ USZCZEL.75X2 02-129 9P133. Nr fabr., rok prod: b.d. Kraj prod., producent: b.d.  [do ppanc wyrzut.rakiet 9P133] szt 1

9 PRZEWÓD NR32 ZSP-09-270. Nr fabr., rok prod: b.d. Kraj prod., producent: b.d.  [do ppanc wyrzut. rakiet 9P133] szt 1

10 PRZEWÓD NR35 ZSP-09-280. Nr fabr., rok prod: b.d. Kraj prod., producent: b.d. [do ppanc wyrzut. rakiet 9P133] szt 1

11 ZŁĄCZE-CZĘŚĆ WTYKOWA ZSP-01-140 9P133. Nr fabr., rok prod: b.d. Kraj prod., producent: b.d. [do ppanc wyrzut.rakiet 9P133] szt 1

12
PODAJNIK ŁUSEK UH1-120100 SAH-77. Nr fabr./Rok prod: b.d. Kraj prod/ Producent: b.d. [do DANA] [Uszkodzone.], przechowywany na palecie- 

własność JW 
szt 2 UWAGA_1

13 NIT 8-3/1-47. Nr fabr./Rok prod: b.d. Kraj prod/ Producent: b.d. [do km PK], przechowywany w skrz. nr 6. Skrz własność JW. szt 5

14 SPRĘŻYNA ZACZEPU SPUSTOWEGO 1-25 PK. Nr fabr./Rok prod: b.d. Kraj prod/ Producent: b.d. [do km PK], w skrz. nr 6 - własność JW. szt 2

15 JARZMO PRZEDNIE 1 RPG-7. Nr fabr./Rok prod: b.d. Kraj prod/ Producent: b.d. [do RPG-7], w skrz. nr 6 - własność JW. szt 1

16
PRZYRZĄD DO SPRAWDZ.CELOW.ZSP-1 RPG7. Nr fabr./Rok prod: b.d. Kraj prod/ Producent: b.d.[do RPG-7], przechowywany w skrz. nr 6 - własność 

JW.
szt 1

17

Radiostacja KF R-140M na samochodzie STAR-266, nr fabr. 100DS79015090, rok prod. 1979, kraj prod. Polska, producent b.d.; samochód STAR 266, 

nr rej. UG00119, nr podw. A26630M01935401, nr siln. 38587, rok prod. 1979, data 1-szej rej. 03.03.1979r. Przebieg 378 km. Wyposaż.: urządz. 

filtrowentylacyjne FWUA-100N-12, nadajnik ze wzbudnikiem WO-71B(100D7900277) (wykompletowane wzbudniki W2,W3,W4), radiolinia R-405 PT-

M/S-1Sz(28039079), panel zewów PZ-130, mikrofon z kablem, urządzenie wynośne UW, tablica sterownicza, aparat tel.TA-57, prostownik typ P-2M, 

radiostacja R-105M, stabilizator napięcia, zasilacze wzmacniacza mocy: ZWM-50/W i ZWM-50/N, anteny, maszt teleskopowy MTP-100, zespół 

spalin.-elektr.AB4-T/230-M1, uziomy, kable połączeniowe, słuchawki, części zapas. radiostacji i agregatu, części masztu, odciągi, linki.Niesprawny.  

szt 1

18 Kabel 8,9 ZSP-36-158; nr fabr./rok prod.: b.d. Kraj prod./producent: b.d. Podwójny kabel, dł. ok. 7 m. W oplocie metalowym.  szt 5 UWAGA_1

19 KABEL K-13 420-4501-422-034, do WD R-2M, nr fabr./rok prod.b.d., kraj prod.ZSRR, prod.b.d. szt 2

20 KABEL K-14 420-4501-422-042, do WD R-2, nr fabr./rok prod.b.d., kraj prod.ZSRR, prod.b.d. szt 2

21 KABEL K-29 4501-735-026, do ADK-11, nr fabr./rok prod.b.d., kraj prod.Polska, prod.b.d. szt 2

22 KABEL W.CZ.IW4-850-039-1, do R-123, R-123M, nr fabr./rok prod.b.d., kraj prod.Polska, prod.b.d. szt 5

23 KABEL 12-C-4578-971-01, do ADK-11, nr fabr./rok prod.b.d., kraj prod.Polska, prod.b.d. szt 1

24 UKŁAD 420-5516-245-010, do WD R-2, nr fabr./rok prod.b.d., kraj prod.Polska, prod.b.d. szt 2
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25 Przyrząd do przestrzeliwania TCHP. Nr fabr. 8906008, rok prod. 1989. Kraj prod/producent: Polska/b.d. [do TS-11] szt 1

26 Przyrząd do przestrzeliwania TCHP-23-348. Nr fabr. 72604106, rok prod. 1972. Kraj prod/producent: Polska/b.d. [do TS-11] szt 1

27 Przyrząd do przestrzeliwania TCHP-23-80. Nr fabr. 70S11096, 216130, rok prod. 1970. Kraj prod/producent: Polska/b.d. [do TS-11] szt 2

28 Sprawdziany do działka NR-23. Nr fabr/rok prod: b.d. Producent: b.d/Polska/b.d. [TS-11] szt 2

29 Spust elektryczny działka NR-23. Nr fabr/rok prod/producent: b.d. Kraj prod: Polska [TS-11] szt 2

30
Zestaw grupowy części działka NR-23. Nr fabr/rok prod: b.d. Kraj prod/producent: Polska/b.d. [do TS-11] Drew. Skrz.: sprężyna główna, sprężyny, 

nakrętki, śrubki, podkładki, drobne części bez istotnych el. broni.
kpl 1

31 ANTENA CI-100, do MiG-29, nr fabr./rok prod./kraj prod./prod.b.d., element metal. 130x70x40mm szt 1

32 ARMATURA ŚWIATŁA OGONOWEGO CHS-2A, do MiG-29, nr fabr./rok prod./kraj prod./prod.b.d., element elektryczny szt 1

33 AUTOMAT ZABEZPIECZENIA AZP-A2, do MiG-29, nr fabr.009451346,  rok prod./kraj prod./prod.b.d., urz.elektr. 170x100x80mm szt 1

34 AUTOMAT ROZRUCHU APD-88 SER.4, do MiG-29, nr fabr.009200053, rok prod./kraj prod./prod.b.d., urz.elektr, 260x260x110mm. szt 1

35 BĘBEN KOŁA GŁÓWNEGO KT-150E-010PS,  do MiG-29, nr 0280196,  rok prod/kraj prod./prod.b.d., el.metal., średn.420x260mm. szt 1

36 Bęben koła przedniego KT-100-10PS. Nr fabr. 38450497, 38450466, rok prod. 1990. Kraj prod/producent: ZSRR/b.d. [do MiG-29] szt 2

37 BĘBEN KOŁA PRZEDNIEGO KT-100-10PS,  do MiG-29, nr 34540626,  rok prod./kraj prod./prod.b.d., el.metal., średn.340x160mm. szt 1

38 CYLINDER 5-12-5805-0800-00, do MiG-29, nr fabr./rok prod./kraj prod./prod.b.d., el.hydrauliczny, 400x70x100mm. szt 1

39 Goleń podwozia prawa 10-5-12-4101-3000-00-0. Nr fabr. 21126, rok prod. 2007. Kraj prod/producent: ZSRR/b.d. [do MiG-29] szt 1

40
GOLEŃ PODW.PRAWA 10-5-12-4101-3000-00-0, do MiG-29, nr fabr.21118,  rok prod./kraj prod./prod.b.d., el.podwozia samolotu, 

1600x280x350mm.
szt 1

41 GOLEŃ PODW.LEWA 10-5-12-4101-3000-01-0,  do MiG-29, nr fabr.16181, rok prod./kraj prod./prod.b.d., el.podwozia samolotu, 1600x280x350mm. szt 1

42 GOLEŃ PRZEDNIA 10-5-12-4211-3000-00-0,  do MiG-29, nr fabr.11081,  rok prod./kraj prod./prod.b.d., el.podwozia samolotu, 1600x500x400mm. szt 1

43 Hamulec koła przedniego KT-100-30PS. Nr fabr. 29470032, 69447212, rok prod. 1989. Kraj prod/producent: ZSRR/b.d. [do MiG-29] szt 2

44 HAMULEC KOŁA PRZEDNIEGO KT-100-30PS,  do MiG-29, nr fabr.14540460, 1 szt.b.d.,   rok prod./kraj prod./prod.b.d.,el.metal.średn.270x150mm. szt 2

45 Hamulec podwozia gł. KT-150E-020-2PS. Nr fabr. 32161130, 32161031, rok prod. 1989. Kraj prod/producent: ZSRR/b.d. [ MiG-29] szt 2

46 Hamulec podwozia głównego. Nr fabr/rok prod: b.d. Kraj prod/producent: ZSRR/b.d. [do MiG-29] nr kat. KT-150JE-020-2 szt 1

47 HAMULEC PODWOZIA GŁÓWNEGO KT-150JE-020-2, do MiG-29, nr fabr.24190262,  rok prod./kraj prod./prod.b.d.,el.metal.średn.310x210mm szt 1

48 HAMULEC PODWOZIA GŁ. KT-150E-020-2PS,  do MiG-29, nr fabr./ rok prod./kraj prod./prod.b.d.,el.metal.średn.310x210mm. szt 1

49
HAMULEC PODWOZIA GŁ. KT-150E-020-2PS, nr fabr./rok prod./kraj prod./producent: b.d., do Mi-2. Wys. ok. 200mm. śred. ok. 300mm. Waga. ok. 

50kg.
szt 1

50 ZAMEK SPAD.HAM. 5-12-4901-2600-00, do MiG-29, nr fabr.29537/719,   rok prod./kraj prod./prod.b.d., urz.mechaniczne, 250x130x80mm. szt 1

51 KOŁO KT 150E-2,  do MiG-29, nr fabr.28300341, rok prod./kraj prod./prod.b.d., koło kpl. z hamulcem, średn.420x260mm. kpl 1

52
KOŁO KT 150E-2, nr fabr./rok prod./kraj prod./producent: b.d., do MiG-29. Wys. ok. 250mm., śred. ok. 450mm. Waga ok. 80kg. (w jednej szt. 

wyraźnie widoczne uszkodzone ranty obręczy).
kpl 3
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53 HYDROAKUMULATOR 5-12-5305-1200-00, do MiG-29, nr fabr.08K15,  rok prod./kraj prod./prod.b.d., urz.hydrauliczne, średn.130x320mm. szt 1

54
Pompa nurnikowa NP-103A. Nr fabr/rok: b.d. 56601306028/1993, 56612206985/1994,  56602108150/1994. Kraj prod/producent: ZSRR/b.d. [do 

MiG-29] 
szt 3

55
POMPA NURNIKOWA NP-103A,  do MiG-29, nr fabr.:56604306205, 56604306210, rok prod./kraj prod./prod.b.d., urz. hydrauliczne, 

średn.180x330mm.
szt 2

56
POMPA NURNIKOWA NP-103A,  do MiG-29, nr fabr.:56605206802, 56602106150,  rok prod./kraj prod./prod.b.d., urz. hydrauliczne, 

średn.180x330mm.  
szt 2

57
SILNIK TURBO-ODRZUTOWY RD-33,  do MiG-29, nr fabr.870881872081, rok prod.1988, kraj prod./prod.b.d., silnik niesprawny, ilość remontów: 4, 

ostatni remont 2006 r., zdemontowane el.dyszy, silnik w skrzyni transportowej-  własność JW.
szt 1

58
SILNIK TURBO-ODRZUTOWY RD-33,  do MiG-29, nr fabr.870883872011, rok prod.1988, kraj prod./prod.b.d., silnik niesprawny, ilość remontów: 4, 

ostatni remont 2014 r., zdekompletowany, wymontowane podzespoły, silnik w skrzyni transp.-  własność JW.
szt 1

59
SILNIK TURBO-ODRZUTOWY RD-33,  do MiG-29, nr fabr.870881972229, rok prod.1989, kraj prod./prod.b.d., silnik niesprawny, ilość remontów: 3, 

ostatni remont 2011 r., zdekompletowany, wymontowane podzespoły, silnik w skrzyni transp.-  własność JW.
szt 1

60 Siłownik goleni l 10-5-12-4102-3000-01-0. Nr fabr. 8451, rok prod. 1995. Kraj prod/producent: ZSRR/b.d. [do MiG-29] szt 1

61 SIŁOWNIK GOLENI L 10-5-12-4102-3000-01-0, nr fabr./rok prod./kraj prod./producent: b.d., do MiG-29. dł. ok. 600mm. Waga 15kg. szt 1

62 SIŁOWNIK 10-5-12-4202-3000-00-0SB, do MiG-29, nr fabr.10020, rok prod./kraj prod./prod.b.d., el.hydrauliczny, średn.80x1030mm. szt 1

63 SIŁOWNIK GOLENI 10-5-12-4102-3000-00-0,  do MiG-29, nr fabr. 09100, rok prod./kraj prod./prod.b.d., el.hydrauliczny, średn.80x1030mm. szt 1

64
URZĄDZENIE WYKONAWCZE ARM-150K, do MiG-29, nr fabr.:821107110317, 821107110372, 821107110360,  rok prod./kraj prod./prod.b.d., 

urz.hydrauliczne, 400x70x140mm, przekroczony resurs. 
szt 3 UWAGA_1

65 URZĄDZENIE WYKONAWCZE ARM-150M, do MiG-29, nr fabr.821107110369,  rok prod./kraj prod./prod.b.d., urz.hydrauliczne, 400x70x140mm. szt 1

66 URZĄDZENIE WYKONAWCZE ARM-150M, do MiG-29, nr fabr.821097110300,  rok prod./kraj prod./prod.b.d., urz.hydrauliczne, 400x70x140mm. szt 1

67
SYSTEM DESZYFRACJI PAR.LOTU THETYS IV, do MiG-29, nr fabr./ rok prod./kraj prod./prod.b.d., W skład kpl wchodzą: monitor PHILIPS, komputer 

MAXDATA bez dysku twardego, skaner HP, urządzenie UPS, drukarka igłowa OKI format A3.
kpl 1

68 TRANSFORMATOR T-1,5-0,2 ; do MiG-29, nr fabr./ rok prod./kraj prod./prod.b.d., urz.elektryczne, 150x110x100mm. szt 2

69 ZAWÓR ZASILANIA KABINY 5-12-7614-0450-00, do MiG-29, nr fabr.0200001,  rok prod./kraj prod./prod.b.d., urz.mechaniczne, 140x100x100mm. szt 1

70 ZASŁONKA NR4 5-12-0246-0200-91, do MiG-29, nr fabr./ rok prod./kraj prod./prod.b.d., el.metalowy, 550x180x80mm. szt 1

71 ANTYWIBRATOR ROLKOWY 30-23-000-00-04, do W-3, nr 05014, rok prod./kraj prod./prod.b.d., el.metalowy, 1000x1000x200mm. kpl 1

72 BUTLA POWIETRZNA 5-12-7607-8000-00, do MiG-29, nr fabr.90Ż69, rok prod./kraj prod./prod.b.d., butla metal. z zaworem, średn.90x430mm. szt 1

73
KAMIZELKA RATOWNICZA KR-7S-3, nr fabr.103311, 6 szt.b.d., rok prod./kraj prod./prod.b.d., wyeksploatowana, w pokrowcu 

brezent.300x200x200mm. 
szt 7 UWAGA_1

74
LOTNICZA ŁÓDKA RATUNKOWA LŁR-1, nr fabr:114610, 114511, 114611, rok prod.b.d. prod: LUBAWA/PL, łódź pompowana, 1700x800mm, w 

pokrowcu brezent.400x300mm 
kpl 3 UWAGA_1
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75
URZĄDZENIE DO ŁAD.AKUMULATORÓW SOKA-11, nr fabr. 06, rok prod.b.d., kraj prod.Polska, prod.WZU2 Grudziądz, urz.elektryczne, 

1830x1000x700mm.
kpl 1

76 CZUJNIK WIBRACJI MW-27-1G, nr fabr.: 221361, rok prod./kraj prod./producent: b.d., do MiG-29. Element elektr, waga 0,2kg. szt 1

77
CZUJNIK WIBRACJI MW-27-1G, nr fabr./rok prod./kraj prod./producent: b.d., do MiG-29, Małe urządzenie elektroniczne z przewodem 

połączeniowym o dł. ok. 500mm. Waga ok. 0,2kg.
szt 2

78 Nadajnik ciśnienia DAT-8. Nr fabr. 65451, rok prod. 2003. Producent: b.d/ZSRR [do MiG-29] szt 1

79 NADAJNIK CIŚNIENIA DAT-8, nr fabr.: 35181, rok prod./kraj prod./producent: b.d., do MiG-29. Element elektroniczny, waga 0,2kg. szt 1

80 NADAJNIK CIŚNIENIA DAT-8, nr fabr./rok prod./kraj prod./producent: b.d., do MiG-29, Małe urządzenie elektr. Waga ok. 0,2kg. szt 1

81
ODBIORNIK TEMPERATURY P-77 WAR.2, nr fabr.: 0163166, rok prod./kraj prod./producent: b.d., do MiG-29.  Element elektroniczny. dł. ok. 

150mm., śred. ok. 20mm, waga 0,2kg.
szt 1

82
SKRZYNKA AUTOMATYCZNEGO STER. KAU-29-2, nr fabr.: 009190108, rok prod./kraj prod./producent: b.d., do MiG-29. Element elektroniczny. Wym. 

ok. 250x150x100mm. Waga 2kg.
szt 1

83
APARAT TLENOWY KP-23, nr fabr./rok prod./kraj prod./producent: b.d., do MiG-29. Urządzenie elektroniczne o wym. ok. 200x250x30mm. Waga ok. 

4kg.
kpl 6

84
REDUKTOR TLENOWY RPK-52, nr fabr./rok prod./kraj prod./producent: b.d., do MiG-29. Urządzenie elektroniczne o wym. ok. 70x70x50mm. Waga 

ok. 1kg.
szt 2

85
BLOK KIEROWANIA POCISKAMI RAK. BUR-20PM1, nr fabr./rok prod./kraj prod./producent: b.d., do MiG-29. Urządzenie elektroniczne o wym. ok. 

250x150x100mm. Waga ok. 3kg.
szt 1

86
BLOK KOMEND BPK-88 SERIA 3K, nr fabr./rok prod./kraj prod./producent: b.d., do MiG-29, Urządzenie elektroniczne o wym. ok. 300x200x100mm. 

Waga ok. 5kg.
szt 1

87
INTERFEJS POKŁADOWY IP-2-IFF, nr fabr./rok prod.: b.d. kraj prod.: Polska, producent: Radwar, do MiG-29. Urządzenie elektroniczne o wym. ok. 

120x100x50mm. Waga ok. 0,3kg
szt 1

88
BLOK POMIARU A-317-003/UB, nr fabr./rok prod./kraj prod./producent: b.d., do MiG-29, Urządzenie elektroniczne o wym. 250x200x70mm. Waga 

ok. 3kg.
szt 1

89
ELEKTROMECHANIZM MP-100M-2-S, nr fabr./rok prod./kraj prod./producent: b.d., do Mi-2. Urządzenie elektroniczne. dł. ok. 1500mm., śred. ok. 

250mm. Waga ok. 1,5kg.
szt 1

90 NADAJNIK DCZW-2500 6B2-553-300, nr fabr./rok prod./kraj prod./producent: b.d., do MiG-29. Małe urządzenie elektroniczne. Waga ok. 0,1kg. szt 1

91 Nadajnik wysokości DWGM. Nr fabr. 4401390, rok prod. 1999. Kraj prod/producent: ZSRR/b.d. [do MiG-29] szt 1

92
NADAJNIK PRZEMIESZCZEŃ KĄTOWYCH MU-615A, nr fabr./rok prod./kraj prod./producent: b.d., do MiG-29, mały element elektroniczny z 

przewodem połączeniowym o dł.ok. 300mm. Waga ok. 0,2kg.
szt 3

93
Nadajnik przemieszczeń kątowych MU-615A. Nr fabr./rok prod.: 430222/2005, 905700/1989, 526459/2008, 400060/1990, Kraj prod/producent: 

Polska/b.d. [do W-3] 
szt 4

94 Odbiornik Trimble. Nr fabr. SN0010001VK8, rok prod. 1993. Producent: b.d/ZSRR [do MiG-29] szt 1

95
ODBIORNIK SATELITARNY GPS MAP-195, nr fabr./rok prod.: b.d., kraj prod.: Taiwan, producent: Garmin, do WR. Ukpl.: nawigacja, uchwyt do szyby 

(z tworzywa sztucznego), przystawka metalowa, przewód zasilający. 
szt 2

96 Tester GPS-101-2(220). Nr fabr. 264006810, rok prod. 2001. Producent: b.d/ZSRR [do Mi-17] szt 1

97 POMPA PALIWOWA DCN-78, nr fabr./rok prod./producent: b.d., do MiG-29. Wys. ok. 150mm., śred. ok. 100mm. Waga ok. 2,5kg. szt 1

98 POMPA PALIWOWA DCN-80, nr fabr./rok prod./kraj prod./producent: b.d., do MiG-29. Wys. 150mm., śred. 100mm. Waga ok. 3,5kg. szt 2
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(UWAGA_2)

[poz. 88÷89]

(UWAGA_2)

[poz. 90÷91]

(UWAGA_2)

[poz. 92÷93]

(UWAGA_2)

[poz. 94÷96]

(UWAGA_2)

[poz. 76÷77]

(UWAGA_2)

[poz. 78÷80]

(UWAGA_2)

[poz. 81÷82]

(UWAGA_2)

[poz. 83÷84]



99 POMPA PALIWOWA DCN-80, do MiG-29, nr fabr.49807801613,  rok prod./kraj prod./prod.b.d., urz.hydrauliczne, średn.180x220mm. szt 1

100 DOZOWNIK PALIWA 4033, do MiG-29, nr fabr.21670180,  rok prod./kraj prod./prod.b.d., urz.hydrauliczne, 230x170x80mm. szt 1

101
PRZYRZĄD KSR-5M DO SPR.RADIOSTACJI R-862, nr fabr./rok prod.: b.d., kraj prod.: ZSRR, producent: b.d., do MiG-29. ukpl.: skrzynia metalowa 

300x200x120mm., 2 bloki elektroniczne nr bloków: 786774, 542961 przewód połączeniowy, złączka. Waga ok. 5 kg, 
szt 1

102
PULPIT ABONENCKI SPU-9, nr fabr./rok prod./kraj prod./producent: b.d., do MiG-29. Urządzenie elektroniczne o wym. ok. 70x50x40mm. Waga ok. 

0,3kg. 
szt 3 UWAGA_1

103
REJESTRATOR FILTRÓW N019-03-10 NCFM, nr fabr./rok prod./kraj prod./producent: b.d., do MiG-29. Płytka elektroniczna o wym. ok. 

250x150x30mm. Waga ok. 0,4kg.
szt 1

104 ROZDZIELACZ ELEKTROHYDRAULICZNY 773300, nr fabr.: 3050280083, rok prod./producent: b.d., do MiG-29. Waga ok. 2,5kg. szt 1

105 WCIĄGNIK 10-512-5302-1200-00, nr fabr./rok prod./producent: b.d., do MiG-29. dł. ok. 450mm., śred. ok. 50mm. Waga ok. 5kg. szt 1

106 TŁUMIK HYDRAULICZNY SD15-5000-200B, nr fabr./rok prod./kraj prod./producent: b.d., do MiG-29. dł. ok. 200mm., śred. ok. 50mm. Waga ok. 2kg. szt 2

107 WZMACNIACZ HYDRAULICZNY RP-280, nr fabr./rok prod./kraj prod./producent: b.d., do MiG-29. Waga ok. 12kg. szt 1

108 WZMACNIACZ HYDRAULICZNY RP-280, do MiG-29, nr fabr.821117150093,  rok prod./kraj prod./prod.b.d., urz.hydrauliczne, 600x300x60mm. szt 1

109 Łańcuch kompletny 30-52-090-00-02. Nr fabr. C09212, C09211, rok prod. 2006. Kraj prod/producent: Polska/b.d. [do W-3] szt 2

110 ŁAŃCUCH KOMPLETNY 30-52-090-00-02, nr fabr./rok prod./producent: b.d., do SOKÓŁ SW-3A. dł. ok. 500mm. Waga ok. 0,4kg. szt 2

111 Piasta śmigła ogonowego 37-39-100-00-00. Nr fabr. 5027, rok prod. 1993. Kraj prod/producent: Polska/b.d. [do W-3] szt 1

112 Statecznik poziomy 30-13-600-00-04. Nr fabr. 09095, rok prod. 2007. Kraj prod/producent: Polska/b.d. [do W-3] szt 1

113 STATECZNIK POZIOMY 30-13-600-00-04, do W-3, nr fabr.:09095, 09125, rok prod./kraj prod./prod.b.d., el.metalowy, 2400x550mm. kpl 2 UWAGA_1

114
ANTENA MARKERA KA-26, nr fabr./rok prod./kraj prod./producent: b.d., do SOKÓŁ SW-3A.  Element elektroniczny. dł. ok. 200x50x25mm. Waga ok. 

0,3kg.
szt 2

115
AUTOMAT ZABEZPIECZENIA AZP-A2, nr fabr.: 009330550, rok prod./kraj prod./producent: b.d., do SOKÓŁ SW-3A. Urządzenie elektroniczne o wym. 

ok. 100x70x70mm. Waga ok. 1,2kg.
szt 1

116
BĘBEN KOŁA GŁÓWNEGO KT-150E-010PS, nr fabr./rok prod./kraj prod./producent: b.d., do SOKÓŁ SW-3A. Wys. ok 200mm., śred. ok. 350mm. Waga 

ok. 30kg.
szt 3

117
HAMULEC TARCZOWY 30-41-520-00-20, nr fabr./rok prod./kraj prod./producent: b.d., do SOKÓŁ SW-3A. Urządzenie hydrauliczne. Wym. ok. 

150x70x60mm. Waga ok. 3kg.
szt 1

118
KOMPENSATOR 30-56-620-00-01, nr fabr./rok prod.: b.d. kraj prod.: Polska, producent: Telpod, do SOKÓŁ SW-3A. Małe urządzenie elektroniczne. 

Waga ok. 0,1kg. 
szt 5 UWAGA_1

119 KOMPENSATOR 30-56-620-00-01, do W-3, nr fabr./ rok prod.b.d.,kraj prod.Polska,prod.TELPOD, urz.elektroniczne, 70x70x30mm. szt 1

120 PRZETWORNIK OBROTÓW CRL-3/3, nr fabr./rok prod./kraj prod./producent: b.d., do Sokół SW-3A, małe urz. Elektr. Waga ok. 0,1kg. szt 1

121 ŚRUBA 30-25-000-01-01, nr fabr./rok prod./kraj prod./producent: b.d., do SOKÓŁ SW-3A. dł. ok. 10mm. Waga 0,01kg. szt 1

122 NAKRĘTKA 30-25-000-04-00B-C, nr fabr./rok prod./producent: b.d., do SOKÓŁ SW-3A. Mały element metalowy. Waga ok. 0,01kg. szt 1

123 BUTLA KOMPLETNA 1-4-3,  do W-3, nr: 1685,1691, rok prod./producent: b.d., gaśnica bez środka gaśniczego, średn. 200x300 mm. szt 2 UWAGA_1

(UWAGA_2)

[poz. 120÷122]

(UWAGA_2)

[poz. 99÷100]

(UWAGA_2)

[poz. 106÷108]

(UWAGA_2)

[poz. 109÷112]

(UWAGA_1)

[poz. 114÷117]



124 SKRZYNKA KONTROLI LAMP 37-72-130-00-00,  do W-3, nr fabr.360808, rok prod./kraj prod./prod.b.d., urz.elektroniczne, 170x180x100mm. szt 1

125 ZAWÓR BOCZNIKUJĄCY 30-61-080-00-00, do W-3, nr fabr.:05006, 04034, 04020,  rok prod./kraj prod./prod.b.d., el.hydrauliczny, 130x70x35mm. szt 3

126 ZBIORNIK PALIWA 30-61-300-00-00, do W-3, nr fabr.06.05.13, rok prod./kraj prod./prod.b.d., zbiornik gumowy, 1300x600mm. szt 1

127
TŁUMIK HYDR.PIASTY WIRNIKA TLH-65, do W-3, nr fabr.:B0807163, B0807164, B0807162, B0807161, rok prod./kraj prod./prod.b.d., 

urz.hydrauliczne, 300x170x120mm. 
szt 4 UWAGA_1

128

WARSZTAT RADIOTECHNICZNY KRAS-1RSZ W-1, na samochodzie ZIŁ-131 z przyczepą, nr fabr. 142550, rok prod.1974, kraj prod.ZSRR, prod.b.d., 

wyposaż.: oscylograf impulsowy, dzielnik napięcia, częstościomierz, wobulator, generator impulsów, 4 prostowniki, radiostacja R-123, narzędzia, 

cz.zamienne- lampy, bezpieczniki, płytki, kable, ukompl.ok.40%; samochód ZIŁ-131 nr rej.UEL2450, nr podw.142550, nr siln.805250, data 1 

rej.14.08.1978r.,przebieg 9710km; zespół spalinowo-elektr.ESD 20T/400/3 na przyczepie 2-osiowej 2,5T, nr rej.UER2529, nr podw.57208, rok 

prod.1974, data 1 rej.03.11.1993.

kpl 1

129
URZĄDZENIE DO OCENY LUF WIROTEST 301, nr fabr.4, rok prod.1998, kraj prod.Polska, prod.IMP Warszawa, niesprawne, w skład wchodzi: przyrząd 

pomiarowy, 4 głowice pomiarowe (średnice: 57mm, 85mm, 122mm, 125mm), zasilacz.
kpl 1

130

APARATOWNIA AUSZ NA STAR 660, nr fabr. 113, rok prod.1977, kraj prod.Polska, prod.WZŁ Zegrze; wyposażenie cz.specjalnej: agregat 

prądotwórczy PAB 2-1/230 nr 35688, radiostacja R-105D nr 09559, nagrzewnica typ 251, 2 aparaty tel.TAP-67, tablica krosowa z zasilaczem, 2 

przystawki dalekopis.PD-2, 4 stanowiska dalekopis., bęben UBK-1 z kablem,, 2 kable zasil., miernik(C)4314; samochód STAR 660 nr rej.UFE8304, nr 

podw.4110835, nr siln.46930, rok prod.1974, data 1- rej.01.08.1978, przebieg 1905 km/33,1 mth, bez wyciągarki i układu CPK; niesprawny.

kpl 1

131

RADIOSTACJA KF R-140Z1 B/R NA STAR 660, nr fabr.100C8501481, rok prod.1985, kraj prod.Polska, prod.b.d.; wyposaż.cz.specjalnej m.in.: agregat 

prądotwórczy PAB-2-1/230 nr 7834, agergat prądotwórczy AB4-T/230 nr 8507215, nadajnik R140M nr 100B8502671, pulpit R140/137, odbiornik R-

326 nr 940703, urz.wynośne nr 100D8403071, dalekopis T63/20, wzmacniacz mocy YM-3, tablica zasil.TZ-26, panel zewów PZ-130, maszt 

teleskopowy pneumatyczny, 2 maszty antenowe składane (18 członów), anteny prętowe 4m i 2m; samochód STAR 660 nr rej. UG05710, nr 

podw.4211907, nr siln.48768, rok prod.1974, data 1-rej.15.02.1978, przebieg 13091km, bez wyciągarki i układu CPK; niesprawny.

kpl 1

132

Zgarniacz wirnikowy śniegu DE-210A na samochodzie ZIŁ-131, nr fabr.639693, nr lotniskowy L01148, rok prod.1985, kraj prod.ZSRR, prod.b.d.;  

Pojazd: ZIŁ-131, nr rej. UFE9683, podwozie nr 639693, silnik typ U2D-6 nr 8506J512 (prod. 1985), rok prod. pojazdu 1985, data 1 rej. 10.01.1986r., 

pojazd wyekspl, bez aktualnych badań tech. Na samochodzie zamontowany zgarniacz wirnikowy śniegu DE210A prod. ZSRR, nr fabr. wirnika 

850321, urządzenie wyekspl. Kolor pomarańczowy. Ciężar własny 10900kg.

szt 1

133

Zgarniacz wirnikowy śniegu DE-210A na samochodzie ZIŁ-131, nr fabr. 746856 , nr lotniskowy L01192 , rok prod.1986, kraj prod.ZSRR, prod.b.d.;  

Pojazd: ZIŁ-131, nr rej. UHO5824 , podwozie nr 746856, silnik typ U2D-6 nr 8706J517 (prod. 1987), rok prod. pojazdu 1986, data 1 rej. 03.01.1990r.  

; pojazd wyeksploatowany, bez aktualnych badań technicznych; Na samochodzie zgarniacz wirnikowy śniegu DE210A nr fabr. wirnika 870311, 

urządzenie wyekspl. Kolor pomarańczowy. Ciężar własny 10900kg.

szt 1

134
Skrzynka napędów 24-1512-000 ser. 2. Nr fabr. (L)6102001 (Л6102001) , rok prod. 1986. Kraj prod./producent: ZSRR/b.d. [do Mi-24] Niesprawna 

technicznie (zużyte wielowypusty i wał napędu prądnicy). Wypracowała 2485 godz. Wym.: 680x470x460 mm; bez skrz. transportowej.
szt 1

135
Skrzynka napędów 24-1512-000 ser. 2. Nr fabr. 3101022, rok prod. 1983. Kraj prod/producent: b.d. [do Mi-24] Niesprawna technicznie. 

Wypracowany resurs techniczny (2969 godz). Wym.: 680x470x460 mm; bez skrz. transportowej.
szt 1

136
Urządzenie uzgadniające USS-4-2M. Nr fabr./ rok prod.: 471230/2003, 4000055/1980, 410023/2002,  4700859/1988, 43200/1994. Kraj 

prod/producent: ZSRR/b.d. [do MIG, TS-11, Mi-8, Mi-14, Mi-24,] Niesprawne. Wym. 160x110x80 mm.  
szt 5

(UWAGA_2)

[poz. 124÷126]

(UWAGA_2)

[poz. 134÷141]  



137
Równoważnik antenowy KARAT IH2-243-077. Nr fabr. 00447, 00825, 00147, rok prod. 1980; nr fabr. 8152, rok prod. 1981. Kraj prod/producent: 

ZSRR/b.d. [do Jak-40, An-2, An-24, Mi]; niesprawny; w skrz. metal. o wym. 450x250x150 mm. 
szt 4

138
Przekładnia główna WR-2. Nr fabr. 474283090, rok prod. 1978. Kraj prod./producent: b.d. [do Mi-2] Wypracowany resurs techniczny. Wym. 

920x920x1380 mm; bez skrz. transp. i podstawy.
szt 1

139
Wzmacniacz hydrauliczny do Mi-2. Nr fabr. (C)078442 (Ц078442); (C)108669 (Ц108669), rok prod. b.d. Kraj prod/producent: Polska/b.d. 

Wypracowany resurs. Ø50x90 mm.  
szt 2

140
Urządzenie UK-17, nr fabr.: 0413027, rok prod.: 1976, kraj prod.: ZSRR, producent: b.d., w metalowym etui wraz z przewodami (w JW. 1300 Pruszcz 

Gd.)
szt 1

141
Urządzenie zapytujące I-353 M, nr fabr.: 19S150, rok prod.: 1971, kraj prod.: ZSRR, producent: b.d., do kontroli urządzeń zapytujących, w 

metalowym etui  (w JW. 1300 Pruszcz Gd.)
szt 1

142
ŁOPATY WIRNIKA NOŚNEGO MI-2 22-2700-3000. Nr fabr/Rok prod/Producent: b/d. [Mi-2] Kpl. składa się z 3 szt. Wyekspl. w złym stanie 

(wypracowany resurs). Dł. 670cm. Waga 1szt. 58 kg. 
kpl 3 UWAGA_1

143
KAMIZELKA RATOWNICZA KR-7S-3,  nr fabr.:086803, 086603, 087903, 012710, 012610, rok prod./kraj prod./producent: b.d.; wypracowany resurs, 

w pokrowcu brezentowym o wym. 330x230x100mm 
szt 5 UWAGA_1

144

SPADOCHRON RATOWNICZY PLECOWY SK-94, nr fabr.: 9804499, 9804373, 9804514, 9804503, 9804363, 9804388, 9804521, 9804515, 9804375, 

9804517, 9804372, 9804384, 9804510, 9804520, 9804511, 9804507, 9804512, 9804498, 9804502, 9804497, 9804505, 9804368, 9804389, 9804500, 

9804377, 9804522, rok prod.: 1998, kraj prod.: Polska, producent: AIR POL;  wypracowany resurs użytkowania w latach. W ukompletowaniu czasza 

z linkami nośnymi i uprzężą, pokrowiec, spadochron wyciągający i worek transportowy 

kpl 26 UWAGA_1

145
WAŁ TYLNY 24-1526-000, nr fabr.(L)4206061; rok prod./kraj prod./producent: b.d.; niesprawny, wypracowany resurs tech. 2771h, składa się z 6 

elementów o dł.: 4300mm, 1170mm, 1070mm, 1070mm, 1000mm, bez skrzyni transportowej [Mi-24]
kpl 1

146
WENTYLATOR BEZ CHŁODNIC 2-6331-00-90, nr fabr./rok prod./kraj prod./producent: b.d., niesprawny, wypracowany resurs międzynaprawczy, 2 

remonty, od ostatniego remontu 1429h, wym. 650x430x400mm, bez skrzyni transportowej [Mi-2]
szt 1

147
ZESTAW NARZĘDZI 8AT-9107-00, nr fabr./rok prod./kraj prod./producent: b.d., 20 elementów, narzędzia wypracowane, w walizce metalowej o 

wym. 420x205x80mm [Mi-24]
kpl 1

148
ZEST.NARZĘDZI MECH.OSPRZĘTU 8AT-9108-00, nr fabr./rok prod./kraj prod./producent: b.d., 18 elementów, narzędzia wypracowane, w walizce 

metalowej 420x205x80mm [Mi-24]
kpl 1

149

KODOWO-NEONOWA LATARNIA LOTN.KNS-1PM2. Nr fabr: 4020. Rok prod: 1974. Producent: bd/ZSRR. Ukpl: lampa z 9 żarówkami, agregat TYP AB 

8T/230M nr 742970, kabel zasilający, 4 skrz. metalowe (1 i 2-części zapasowe do agregatu, 3-żarówki do lampy 9 szt., 4-przewody różne), 

autotransformator nr 9042, drabina metalowa. Samochód ZIŁ 130(E). Rok prod: 1974. Producent. AWTOMOBILNY ZAWOD im. LIHACZEWA/CCCP. Nr 

podw. 1013871. Nr siln: 685086. Nr REJ. UFE 2095. Data 1-rej: 16.11.1978.Ostatni przegląd: 06.04.2017. Przebieg: 2069. Pojazd wyekspl. Silnik-wały-

mosty z wyciekami, oświetlenie popękane, 7 kół z kołem zapasowym 9.00 R20 (przód 2szt. firmy MITAS, tył 4 szt. i koło zapasowe firmy STOMIL bez 

powietrza).

kpl 1

150

KODOWO-NEONOWA LATARNIA LOTN.KNS-1PM2. Nr fabr: 9020. Rok prod: 1979. Kraj prod: ZSRR. Producent: b/d.; urz. Ukpl: lampa z 9 żarówkami, 

agregat TYP AB 8T/230M nr 24210281, kabel zasilający, 5 skrzyń metalowych (1 i 2-części do agregatu, 3-pokrowiec, 4-żarówki do lampy 9szt., 5-

przwody różne), panel sterowania, drabina metal. Samochód ZIŁ 130(E). Rok prod: 1979. Producent. AWTOMOBILNY ZAWOD im. I.W. 

LIHACZEWA/CCCP. Nr podw. 1680583. Nr siln: 016771. Nr REJ. UHO 1633. Data 1-rej: 14.02.1980. Ostatni przegląd: 08.12.2015. Przebieg: 2254. 

Pojazd wyekspl. Silnik-wały-mosty z wyciekami, oświetlenie  popękane, 7 kół z kołem zapasowym 9.00 R20 firmy STOMIL, pęknięte lewe lusterko.

kpl 1

(UWAGA_2)

[poz. 134÷141]  

(UWAGA_2)

[poz. 147÷148]



151

Urządzenie ELE.ŚW.ŚWIETŁUSZKA-2B. Nr fabr/rok prod: b/d. Producent: TESLA/Czechoslowacja. Ukpl: 2 agregaty PAB2-1/230 (nr 7604, 7605), z 2 

skrz. z częściami, 2 skrzynie rozdzielcze (nr 036 01, 15903) blok sterowania latarnią, maszt obrotowy, 20 lamp w 10 stojakach metal., 20 podstaw do 

lamp, 13 skrzyń z wyposaż: 3 skrzynie nr 11 ( 7 kabli na bębnach), 2 skrzynie nr 5 ( dwa pokrowce), 2 skrzynie nr 9 (kable różne), skrz. nr 7 (lampa, 

podstawa lampy, 3 filtry barwy czerwonej), skrz. nr 17 (lampa obrotowa), skrz. nr 18 (6 filtrów barwy czerwonej, 2 klosze do lampy obrotowej), 3 

skrzynie bez numeru ( 5 kabli na bębnach metal). urz. wyekspl.

kpl 1

152

Urządzenie ELE.ŚW.ŚWIETŁUSZKA-2B. Nr fabr/Rok prod: b/d. Producent: TESLA/Czechoslo. Nr fabr. 091 i rok prod. 1983. Ukpl: agregaty PAB2-1/230 

(Nr 33919) z skrzynią drewnianą z częściami, 2 bloki sterowania (Nr 12701, Nr 13402), blok sterowania latarnią, maszt obrotowy, 20 lamp w 10 

stojakach metal. 20 podstaw do lamp, 13 skrzyń z wyposaż: 3 skrzynie Nr 11 ( 7 kabli na bębnach metal), 2 skrzynie Nr 5 ( dwa pokrowce), 2 skrzynie 

Nr 9 (kable różne), 3 skrzynie Nr 7 (  3 lampy, 3 podstawa lampy, 9 filtry barwy czerwonej), skrzy. z Nr 17 (lampa obrotowa), skrzy. Nr 18 (6 filtrów 

barwy czerwonej, klosz do lampy obrotowej, kabel 1_żyłowy ŁKN-94), skrzynie bez numerów (kable). urz. wyekspl.

kpl 1

153

Urządzenie ELE.ŚW.ŚWIETŁUSZKA-2B. Nr fabr/Rok prod: b/d. Producent: TESLA/Czechoslowacja. Ukpl: agregat PAB2-1/230 (nr 7362), skrz. drew. z 

częściami, 2 bloki sterowania (nr 08901, 13301) blok sterowania latarnią, 20 lamp w 10 stojakach metal, 20 podstaw do lamp, 13 skrzyń z wyposaż. 

3 skrzynie nr 11 ( 9 kabli na bębnach metal), 2 skrzynie nr 5 ( dwa pokrowce), 2 skrzynie nr 9 (kable różnego rodzaju), 2 skrzynie nr 7 ( 2 lampy, 2 

podstawy lamp, 6 filtry barwy czerwonej), skrz. nr 17 (lampa obrotowa), skrz. nr 18 (6 filtrów barwy czerwonej, klosz do lampy obrotowej, kabel 

1_żyłowy KN-94), 2 skrzynie bez numerów (3 kable na bębnach metal, uszczelki, rozgałęziacze, przewody). urz. wyekspl.

kpl 1

154 PULPIT 1160, nr fabr.: 118469, rok prod.: 1988, kraj prod.:  ZSRR, producent:b.d., [ZLT], blok elektryczny bez wyposażenia szt 1

155
PRZYRZĄD KSR-5 DO SPR. RADIOSTACJI R-862, nr fabr.: 06089, rok prod.: 1970, kraj prod.:  ZSRR, producent:b.d., [ZLT], blok elektryczny z zestawem 

części zam.
szt 1

156
URZĄDZENIE KPA-PWD DO SPR.PRZYRZ.MEMBR., nr fabr.: 1154025, 0710018, rok prod.: b.d. kraj prod.: ZSRR, producent: b.d., ZLT, blok 

elektromechaniczy bez wyposażenia
szt 2

157
SILNIK TURBO-ODRZUTOWY RD-33, nr fabr. 870884772212, rok prod. 1987, kraj prod.:  ZSRR, producent: b.d., ZLT, do  MIG-29, wypracowany 

resurs, osprzęt zdekompletowany; przechowywany na ramie - własność JW.
szt 1

158
SILNIK TURBO-ODRZUTOWY RD-33, nr fabr. 870881872075, rok prod. 1988, kraj prod.:  ZSRR, producent: b.d., ZLT, do  MIG-29, wypracowany 

resurs, osprzęt zdekompletowany; przechowywany na ramie - własność JW.
szt 1

159
SILNIK TURBO-ODRZUTOWY RD-33, nr fabr. 870884772254, rok prod. 1987, kraj prod.:  ZSRR, producent: b.d., ZLT, do  MIG-29, wypracowany 

resurs, osprzęt zdekompletowany; przechowywany na ramie - własność JW
szt 1

160
SILNIK TURBO-ODRZUTOWY RD-33, nr fabr. 870884772330, rok prod. 1988, kraj prod.:  ZSRR, producent: b.d., ZLT, do MIG-29, wypracowany resurs, 

osprzęt zdekompletowany; przechowywany na ramie - własność JW.
szt 1

161
STACJA ŁAD. AKUMULATORÓW PANS-20, nr fabr. 90002,10393, rok prod. 1990, kraj prod.: Czechy, producent: Zavody Promyslowe Automatizace, 

ZLT, stacja składa się z dwóch linii obsługi akumulatorów, dwie szafy : 220x180x55cm i trzy szafy o wym. 60x180x55cm, waga ok. 1200kg 
kpl 1

162 STANOWISKO PPCZ-7M DO SPR. ZEGARKÓW, nr fabr.: 157, rok prod.:b.d., kraj prod.: ZSRR, producent.:b.d., ZLT, blok bez wyposażenia szt 1

163
STANOWISKO IWD, nr fabr:. 1074445 (blok bez wyposażenia), nr fabr.: 489500 ( blok z pompą), rok. prod.: b.d., kraj prod.: ZSRR, producent: b.d., 

ZLT
kpl 2
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164

URZĄDZENIE TRENINGOWE 9F66A1 NA ZIŁ-131(symulator wyrzutni pocisków ppanc.do nauki celowania) Nr fabr: 17245.Rok prod:1986, Producent: 

ZSRR. Urz. w nadwoziu typu "KUNG-1M", Ukompl.: urz. treningowe, celownik nr 8512(JA)30 [8512Я30], pulpit sterowania, blok zasilania, agregat 

prądowy A(B)-4-0/230/M-1 nr fabr. (D)(F)24236458; urz. wentylacyjne, stół, szafka z szufladami (w szufladach drobne części- bezpieczniki, oporniki, 

tranzystory, lampy itp.), dodatkowe cz. zamienne w 10 skrz. drewn. m.in.: dwa kineskopy, monitor, osłony monitora z tworzywa, cz. zamienne do 

zespołu spalinowo-elektr., narzędzia kierowcy- (korba rozruchowa, podnośnik hydrauliczny, łom, drobne klucze, apteczka), akumulator (do zespołu 

spalinowo-elektr.). Zabudowa specjalna drewn.-metal. W złym stanie - korozja, zbutwiałe elementy drewn., wypłowiały lakier. ZIŁ131 nr rej. 

UFE9594, nr podwozia - 690802, nr silnika - 635328, data I rej. 25.11.1986 r, kraj prod. ZSRR, producent:  Завод имени Лихачёва, przebieg: 11163 

km, remont w 1997 r.  Korozja, lakier wypłowiały, podsufitka zniszczona, dwa lusterka zewnętrzne, silnik z wyciekami. 7 opon 12.00-20, akumulator 

rozruchowy, układ napędowy. Układ CPK, bez wciągarki. 

kpl 1

165
RADIOLINIA CYFROWA RL-432, nr fabr./rok prod.: 023010/2000, 023011/2000, 023012/2000; kraj prod.b.d., producent Ericsson; wyekspl, waga 

ok.50kg; antena 1100x360x40mm, waga ok.10kg; kabel na szpuli 40m; do nr 023012 wskaźnik dostrojenia anteny nr 826051 
kpl 3 UWAGA_1

166

SAMOCHÓD TRANSP.-ZAŁAD.PR-14A, nr fabr.300268, rok prod.1970, kraj prod.ZSRR, prod. b.d.; Pojazd wyekspl, niesprawny. Do przewozu 2 rakiet 

typu 5W27D lub 5W27U zestawu PZR Newa-125. Części metalowe skorodowane, braki w powłoce lakierniczej. Część specjalna: rama, dwie belki, 

mechanizm podnoszenia belek, wyposażenie elektr. szkielet na pokrowiec, pokrowiec (zmurszały, niekompletny). Urz. na samochodzie ZIŁ 157  nr 

rej. UAX1227, nr podwozia  326028, nr silnika 269631, data I-szej  rej. 22.12.1970 r., przebieg 7 457 km. CPK (częściowo zdemontowany), 7 kół 

C183z opony 12.00 - 18, bez wyciągarki.   

kpl 1

167

SAMOCHÓD TRANSP.-ZAŁAD.PR-14A, nr fabr.300249, rok prod.1970, kraj prod.ZSRR, prod. b.d.; Pojazd wyekspl, niesprawny. Do przewozu 2 rakiet 

typu 5W27D lub 5W27U zestawu PZR Newa-125. Części metalowe skorodowane, braki w powłoce lakierniczej. W skład części specjalnej wchodzi: 

rama specjalna, dwie belki specjalne, mechanizm podnoszenia belek, wyposażenie elektryczne, szkielet na pokrowiec, pokrowiec (zmurszały, 

niekompletny). Urz.na samochodzie ZIŁ 157  nr rej. UAX1215, nr podwozia  324348,, nr silnika 801268, data I-szej  rej. 16.12.1970 r., przebieg 6 611 

km/38,9 mth. CPK (częściowo zdemontowany), 7 kół z ogumieniem o rozmiarze 12.00 - 18, bez wyciągarki.   

kpl 1

168
KOR-2 SKOT-1A/2A/2AP/WPT SKRZ.NR 1-2-3-4, nr.fabr./rok prod./kraj prod./prod.b.d., zestaw narzędzi specjalnych do napraw transporterów SKOT, 

zestaw niekompletny, ślady intensywnego użytkowania, 3 skrzynie drew. 1200x400x340mm, 1 skrz.drew.600x400x340mm.
kpl 1

169
KOR-2 SKOT-1A/2A/2AP/WPT SKRZ.nr 1-2-3-4, nr fabr./rok prod./kraj prod./producent: b.d., zestaw narzędzi specjalnych do naprawy SKOT,  

niekompletny, w 4 skrzyniach .
kpl 1

170 WIENIEC ZĘBATY KOŁA NAPĘD. 765-16-15 BWP, nr.fabr/rok prod/kraj prod/prod.b.d, wieńce zużyte szt 4

171 AMORTYZATOR HYDRAULICZNY 765-32-Z116, nr.fabr./rok prod./kraj prod./prod.b.d. Niesprawne szt 2

172 GĄSIENICA 514-34-0010,  nr.fabr./rok prod./kraj prod./prod.b.d., gąsienica zużyta, 122 ogniwa. szt 1

173 GĄSIENICA 514-34-0011,  nr.fabr./rok prod./kraj prod./prod.b.d., gąsienica zużyta, 122 ogniwa. szt 1

174 GĄSIENICA LEWA KPL.TRI 514-34-0022,  nr.fabr./rok prod./kraj prod./prod.b.d., gąsienica zużyta, 122 ogniwa. szt 6 UWAGA_1

175 GĄSIENICA PRAWA KPL.TRI 514-34-0021,  nr.fabr./rok prod./kraj prod./prod.b.d., gąsienica zużyta, 122 ogniwa. szt 6 UWAGA_1

176 KOŁO NOŚNE PRZEDNIE LEWE 765-33-Z128, nr.fabr./rok prod./kraj prod./prod.b.d., koła z wahaczem, niesprawne, zużyte łożyska. szt 3

177 KOŁO NOŚNE TYLNE LEWE 765-33-Z143 BWP, nr.fabr./rok prod./kraj prod./prod.b.d., koło z wahaczem, zużyte łożyska. szt 1

178 KOŁO NOŚNE TYLNE PRAWE 765-33-Z144 BWP, nr.fabr./rok prod./kraj prod./prod.b.d., koło z wahaczem, zużyte łożyska. szt 1
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179 KOŁO NOŚNE Z WAH.PR. 765-33-Z118-02 BWP, nr.fabr./rok prod./kraj prod./prod.b.d., koła z wahaczem, zużyte łożyska. szt 3

180 KOŁO NOŚNE Z WAHACZ.LEWE 765-33-Z118-01, nr.fabr./rok prod./kraj prod./prod.b.d., koło z wahaczem, zużyte łożyska. szt 1

181
SILNIK UTD-20 765-01Z2 W-2, nr fabr.MHY20 66TNN1, rok prod./kraj prod./prod.b.d., silnik z osprzętem, niesprawny, urwane korbowody 3L i 3P, 

wybity otwór w bloku silnika, rozszczelniony układ chłodzenia i smarowania.
szt 1

182
SILNIK UTD-20 765-01Z2 W-2, nr fabr.MHY20 56KNC, rok prod./kraj prod./prod.b.d., silnik z osprzętem, niesprawny, urwany korbowód 2P, wybite 2 

otwory w bloku silnika, rozszczelniony układ chłodzenia i smarowania.
szt 1

183
URZĄDZENIE CELU RUCHOMEGO PRM-4(PION), nr fabr.b.d., rok prod.1997, kraj prod.Polska, prod.EL-MA; urządzenie niesprawne, w skład wchodzi: 

sterownik SEMIKRAFT, zespół napędowy, 2 wózki i okablowanie.
kpl 1

184
ZESTAW TRENINGOWY T.OTS/S, nr fabr./rok prod.b.d., kraj prod.Polska,prod.b.d., skład zestawu: 3 tarcze OTS-23p z zasilaczami, 24 tarcze OTS-S z 

figurami bojowymi, 3 kable zasilania tarczy OTS-23p, 27 kabli zasilania tarczy OTS-S.
kpl 1

185
ZESTAW ZASILAJĄCO-STER.STANOWISKA WAH., nr fabr./rok prod.b.d., kraj prod.Polska, prod.b.d., kabel zakończony z jednej strony wtyczką i z 

drugiej strony puszką z potencjometrem do sterowania urządzeniem wahliwym.
kpl 3

186
Blok BZS-01 5608-0016-01, nr fabr. 026/87, rok prod. 1987, kraj prod: Polska, producent: RADWAR, do radaru RT-21 /NUR-21. Niesprawny, zużyte i 

wyekspl. elementy i podzespoły. Wym.: 500x540x630 mm.
szt 1

187

Urządzenie do badania i identyfikacji materiałów wybuchowych; nr fabr. 103; rok prod. 2003; kraj prod./producent b.d.; Ukompl.: walizka nr 1 

(wym. 50x40x14 cm) wykrywacz MO-2M, ładowarka, sieciowy przetwornik, nasadka stożkowa, generator oparów, zacisk tulejowy, wycior, wyposaż. 

drobne; walizka nr 2 (wym. 53x43x22 cm): przenośny chromatograf gazowy GCS-02F; komputer przenośny bez: dysku twardego, pamięci RAM i 

nośników pamięci typu "flash"; sprzęt posiada pustą butlę na gaz.

kpl 1

188
Wykrywacz min W-3-P; nr fabr.13705099; rok prod./kraj prod./producent: b.d.; Ukompl.: drążki - 4 szt., ostrze macki - 1 szt., pokrowiec - 1 szt., 

klucz. 
szt 1

189

Radiolinia R-405Z NA STAR-266, nr fabr.P24724925, rok prod.1973, kraj prod./producent b.d. Samochód STAR 266 nr rej. UG03721, nr podw. 

4414288, nr siln. 10483, rok prod. 1984, data I rej. 23.05.1985 r., przebieg 8 039 km i 13,2 mth. Samochód niesprawny. Bez SOM, wyciągarki i 

układu CPK, płynów ekspl.  2 akumulatory 12V 175 Ah. Bez sprzętu inż-sap i narzędzi kierowcy. 7 kół z ogumieniem o rozm. 12.00-20. Zniszczone 

drzwi boczne nadwozia; Wyposaż.: 2 półkomplety radiolinii R-405Z (po 5 podstawowych bloków nr fabr. P24724925 w stojakach), 9 bloków 

uzupełniających, 2 agregaty prądotwórcze PAB 2-1/230 nr fabr.: 35605 i 35597, rozwidlenie RRT-1M, radiotelefon K1-M nr fabr. 100D880727, 

mikrotelefon, słuchawki, 2 anteny prętowe, 2 krzesełka, stelaż do namiotu, trójnóg, 3 kable zasilające, 2 kable antenowe na szpuli, 8 kabli 

antenowych różnej długości, 2 kable uziemiające, 27 kołków odciągów, 4 podnośniki mechaniczne masztów, 5 el. masztu (3 na dachu), 2 

rozgałęźniki masztu, antena kątowa. Bez urz. grzewczego, filtro-wentylacyjnego, ZIP, narzędzi. sprzęt niesprawny

szt 1

190
STACJA K-P PÓL MAGN. M-04 NADWOZIE, stacja kontrolno-pomiarowa pól magnetycznych  z częściowym wyposażeniem, nr fabr./rok prod./kraj 

prod./producent b.d., zestawy komputerowe bez dysków twardych.  
kpl 1

191
PRZETWORNIK KODU PDM-1, nr fabr./rok prod.: 881/1982, 1078/1983, 1120/1983, 1126/1983,  producent: MERATRONIK/PL .Ukpl: przetwornik 

kodu, pulpit, słuchawki, przewód zasilający i połączeniowy; w skrzyni drewnianej 800x600x300mm. Waga ok. 30kg. 
szt 4

192
PULPIT PR-9M/0 DO R-140, nr fabr.: 100A8400806, 100A8400823, 100A8400825, 100A8400808, rok prod.1984, Producent: b.d.;  Urz. elektroniczne. 

Ukompl: pulpit (780x400x500mm.), uchwyt, mikrofon z kablem, przewód połączeniowy. Waga ok. 50kg. 
szt 4

193

ZESTAW ZDALNEGO STEROWANIA R140/137, nr fabr./rok prod.: 100D8302910/1984, 100D8302921/1983, 100D8302915/1983, 

100D8402929/1983, kraj prod.Polska, prod.b.d.;  Urządzenie elektroniczne w metalowej skrzyni o wym. 400x330x200mm., ukompl.: pokrowiec 

brezentowy, przewód elektryczny. Waga ok. 15kg.

szt 4
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194
Kompas magnetyczny Naviplo II  nr fabr: 0633, rok prod: b.d. Kraj prod: Niemcy, producent: C.PLTAH Hamburg. Niesprawny. Zdemontowany z ORP 

Kaszub.  W kompl.: kompas o nr fabr. 0633, kociołek kompasu, płytka przetworników prądowych nr  6262.
kpl 1

195

Kompas żyroskopowy Navigat-x mod. 7. nr fabr: 5003, rok prod: b.d. Kraj prod: Niemcy, producent: C.PLTAH Hamburg. Niesprawny. Zdemontowany 

z ORP Kaszub. W kompl.: kompas główny nr fabr. 5003 (wym. 1200x800x900 mm), kula naśladująca, przełącznik, rozdzielacz sygnałowy NMEA, 

przetwornik NMBA, 2 przetworniki NMEA, rozdzielnica zaciskowa, 2 powtarzacze namiarowe, 2 powtarzacze 38H-2, 2 namierniki optyczne PGK 2, 

kociołek z kulą żyroskopową, płytka TB4771. 

kpl 1

196
Programator pr 6161-b2, Nr fabr:b.d. /rok prod:b.d.,kraj producenta:Polska/producent:b.d.  zabudowa radiostacji RS6106-430.71.100.00.00 (PZL-

130 Orlik) 
szt 4 UWAGA_1

197

Wóz dowodzenia R-1A na BRDM-2, Nr fabr. (JA)08(L)T9172 Rok prod. 1981. Kraj prod. ZSRR, Producent: b.d. Nr silnika 162559, nr podwozia: 

(JA)08(L)T9172, nr rej. UEZ7582, data 1-szej rej. 11.11.1981r. Przebieg: 8818. W złym stanie. Złuszczenia lakieru, korozja, silnik z wyciekami. Opony 

STOMIL rozm. 13.00-18 w złym stanie bez powietrza, oświetlenie zewn. niekompl. popękane, wnętrze pojazdu zniszczone, deska rozdzielcza kompl. 

CPK. Dodatkowy nr przy szybie od strony kierowcy (JA)07TT00717 cyr. Я07TT00717. Ukompl.: wciągarka, radiostacja R-123Z nr 07062, radiostacja R-

123M nr 57719, urz. nawigacyjne TNA-3, 16 peryskopów, 15 bloków elektronicznych, 2 anteny prętowe w pokrowcach brezentowych, dętka zapas., 

telefon TA-57 nr 282, maszt teleskopowy, łopata, piła ręczna, łom, lina holownicza, podnośnik hydrauliczny, 2 hełmofony. Bez broni pokładowej.

kpl 1

198

Wóz dowodzenia R-1A na BRDM-2, Nr fabr: K10(L)T7353, Rok prod. 1982. Kraj prod. ZSRR, Producent. b.d. Nr silnika K10MT1158, nr podwozia: 

K10(L)T7353, nr rej. UEZ 8362, Rok prod. 1982, data 1-szej rej. 17.02.1983r., stan licznika 420. W złym stanie. Złuszczenia lakieru , korozja, silnik zi 

wyciekami. Opony STOMIL rozm. 13.00-18  bez powietrza, oświetlenie zewnętrzne niekompl. popękane, wnętrze pojazdu zniszczone, CPK. 

Dodatkowy nr przy szybie od strony kierowcy K10TT001338. Ukompl.: wciągarka, radiostacja R-123Z nr 93974, radiostacja R-123M nr 754140, 

radiostacja R-107M nr nieczytelny, urz. nawigacyjne TNA-3, 16 peryskopów, 15 bloków elektronicznych, antena prętowa w pokrowcu brezentowym, 

telefon TA-57 nr 381, maszt teleskopowy, łopata, piła ręczna, lina holownicza, podnośnik hydrauliczny, zapasowa dętka, 2 hełmofony. Bez broni 

pokładowej.

kpl 1

199

WÓZ DOWODZENIA R-1A NA BRDM-2, Nr fabr.: K01(L)T8608, Rok prod.: 1982, Kraj prod: ZSRR, Producent: b.d., Nr rej. UEZ9043, nr podwozia 

K01(L)T8608 cyr. K01ЛT8608, nr silnika K01MT0189, rok prod. 1982, data 1-szej rej. 09.04.1982r., stan licznika 8584. Pojazd w złym stanie. 

Złuszczenia lakieru oraz ogniska korozji, silnik z wyciekami. Opony STOMIL rozm. 13.00-18 w złym stanie bez powietrza, oświetlenie zewnętrzne 

niekompl., popękane, wnętrze zniszczone. CPK. Dodatkowy nr przy szybie od strony kierowcy (JA)11TT01197 cyr. Я11TT01197. Ukompl.: wciągarka, 

radiostacja R-123Z nr 96483, rdst R-123 nr 0541490568, radiostacja R-107M nr nieczytelny, urządzenie nawigacyjne TNA-3, 16 peryskopów, 15 

bloków elektronicznych, 2 anteny prętowe w pokrowcach brezentowych, telefon TA-57, maszt teleskopowy, łopata, piła ręczna, lina holownicza, 

przewód PKL na bębnie, ładownik do taśm karabinów maszynowych nr AK-0616, 2 hełmofony. Bez broni pokładowej.

kpl 1

200

WÓZ DOWODZENIA R-1A NA BRDM-2, Nr fabr.: K01(L)T8621, Rok prod.: 1982, Kraj prod: ZSRR,  Producent: b.d., nr podwozia K01(L)T8621 cyr. 

K01ЛT8621, nr silnika K01MT0242, nr rej. UEZ9046, data 1-szej rej. 09.04.1982r., stan licznika 8460. Pojazd w złym stanie. Lakier ze złuszczeniami 

lakieru oraz ogniskami korozji, silnik z  wyciekami. Opony STOMIL rozm. 13.00-18 w złym stanie bez powietrza, oświetlenie zewnętrzne niekompl. 

popękane, wnętrze pojazdu zniszczone. CPK. Dodatkowy nr przy szybie od strony kierowcy 12TT01321. Ukompl.: wciągarka, radiostacja R-123Z nr 

06350, rdst R-123M nr 750487, radiostacja R-107M nr nieczytelny, urządzenie nawigacyjne TNA-3, 16 peryskopów, 15 bloków elektr, 2 anteny 

prętowe w pokrowcach brezentowych, telefon TA-57 nr. 374, maszt teleskopowy, 3 anteny prętowe z włókna szklanego, łopata, piła ręczna, lina 

holownicza, podnośnik hydrauliczny, ładownik do taśm karabinów maszynowych nr K-0758, 2 hełmofony. Bez broni pokładowej.

kpl 1



201

Opancerzony samochód rozpoznawczy BRDM-2, nr rej.: UB01536, nr fabr/rok prod.: B02TT0182/1979. Kraj prod: ZSRR/producent: b.d. Bez 

uzbrojenia, niesprawny. Wyposaż.: urządz. nawigacyjne TNA, rdst R-123M, celownik PP-61A, noktowizor TWN-2B, peryskop TPKU-2B., nr podw. 

B02TT0182, nr siln. 41B04MT0093, data 1-szej rej. 11.11.79 r., przebieg 8131 km. Koło zapasowe w magazynie. Kadłub skorodowany. W złym stanie 

szt 1

202

Opancerzony samochód rozpoznawczy BRDM-2, nr rej: UB01541, nr fabr/rok prod: (G)01(L)T8051/1976. Kraj prod.: ZSRR/producent: b.d. Wyposaż.: 

urządz. nawigacyjne TNA, rdst R-123M, celownik PP-61A, noktowizor TWN-2B, peryskop TPKU-2B., nr podw. (G)01(L)T8051, nr siln. (D)12MT7540, 

data 1- szej rej. 31.05.77 r., przebieg 7579 km. Koło zapasowe w magazynie. Kadłub skorodowany. W złym stanie. Bez uzbrojenia, niesprawny.

szt 1

203

ZESTAW WYPOS.TECHNOL.NR2 MS-1761M STAR, na samochodzie STAR-266/B, nr fabr.732145, rok prod.1977, kraj prod.Polska, prod.b.d., 

wyposaż.: linki stalowe z hakami,skrz.metal. z cz.zam.do MS-1761M, noktowizor PNW-57 nr R57701, podnośnik hydrauliczny, apteczka techniczna, 

podpory stalowe 7 szt., narzędzia m.in. klucze płaskie dwustronne, nastawne, łyżka do opon; samochód STAR 266/B nr rej.UKW6835, nr 

podw.732145, rok prod.1977, ostatni przegląd 2017 r., przebieg 14247km, nr siln.18165, data 1 rej.09.03.1978 r.

kpl 1

204

ZESTAW GRUPOWY Nr 2 (1:2) ZEST.W.T.MS-1760M. Rok prod: b/d. Producent: bd/ZSRR. skrz. drew. 108x81x38 cm, waga 60 kg. Lampy podwieszane 

Φ 25 cm. 4 szt. [ Φ 10 cm. 2 szt]. lampy przenośne 5 szt. lina konopna, złączki SzR, sznur konopny, zatyczki, piórnik drewniany ( żarówki, 

bezpieczniki, nakrętki motylkowe, koła zębate, wtyczki, gniazda elektr.)

kpl 1

205

ZESTAW GRUPOWY Nr 2 (1:2) ZEST.W.T.MS-1761M. Rok prod: b/d. Kraj prod: ZSRR. Producent: b/d. Trzy skrz. drew. Nr 2/1. 100x58x32 cm. waga 50 

kg. [dwa młoty 5 kg. szpilki, linka stalowa, śruby, nakrętki] Nr 2/2. [107x53x33 cm. waga 40 kg. paski parciane, klucze sztorcowe, sworzeń, zawleczki, 

obejmy stalowe, skrzynka drew.: żarówki, zawleczki, uszczelki filcowe, sworznie, śruby]. Nr 2/3. [107x53x33 cm. waga 60 kg. [4 koła jezdne 100-254 

[4.00-10]

kpl 1

206
PRZYCZEPA NA DWA POJEMN.-WYRZUT.P2P-WŁWD. Nr fabr: 168. Rok prod: 1984. Nr rej: UER0185. Data 1-rej: 1984-11-02. Producent: WZMot. Nr 

3/Polska [ złuszczenie lakieru, korozja, zdekompl instalacja elektr. i pneumatyczna. ogumienie tzw. „pełne”, brak wyposażenia i pokrywy skrzynki]. 
kpl 1

207

PRZYCZEPA NA DWA POJEMN.-WYRZUT.P2P-WŁWD. Nr fabr: 025. Rok prod: 1981. Nr rej: UTO3281. Data 1-rej: 1981-03-08. Producent: WZMot. Nr 

3/Polska [ złuszczenie  lakieru, korozja, zdekompl instalacja elektr. i pneum. ogumienie tzw. „pełne”, brak wyposażenia i pokrywy skrzynki]. 

Przegląd: 2005.07.15.

kpl 1

208

PRZYCZEPA NA DWA POJEMN.-WYRZUT.P2P-WŁWD. Nr fabr: 012. Rok prod: 1981. Nr rej: UTO3282. Data 1-rej: 1981-03-08. Producent: WZMot. Nr 

3/Polska [ złuszczenie  lakieru, korozja, zdekompl instalacja elektr. i pneumatyczna. ogumienie tzw. „pełne”, brak wyposażenia i pokrywy skrzynki]. 

Przegląd: 2005.07.15.

kpl 1

209

ZESTAW GRUPOWY NR 1 (1:2). Rok prod: b/d. Kraj prod: ZSRR. Producent: b/d. Dwie skrzy. drew. Do sprężarki pow. UKS-400”. Nr_1.  126x115x28 

cm. waga ~60 kg. ramy stalowe z pasami brezent. do podnoszenia rakiet. (pasy zawilgocone, pleśn, okucia skorodowane).  Nr_2. skrzy. 112x48x32 

cm. waga ~40 kg. przyłącze energetyczne 2 szt. konstrukcja z blachy 10mm, lampki kontrolne, okładzina hamulca z linką, trzpień stożkowy, 

sworznie, korba-pokrętło, tulejki, podkładki.

kpl 1

210
ZESTAW GRUPOWY NR 2 (1:2) DYST.POW.9G22M. Rok prod: b/d.  Producent: b.d/ZSRR. Skrzy. metal 63x33x30 cm. waga 30 kg. El. układu pneumat. 

sprężyny, dysze, króćce, reduktory, zaślepki, przewody stalowe, filtry, podkładki teflonowe, pokrętła zaworów.
kpl 1

211
ZESTAW GRUPOWY NR 2 DO 9W21M. Rok prod: b/d. Producent: bd/ZSRR. Skrzynka metalowa 40x15x9 cm. waga ok 2 kg. Przekażniki wielostykowe, 

przewody igielitowe, bezpieczniki topikowe szklane, klucz specjalny, rezystory, diody, tranzystory.
kpl 1

212

ZESTAW GRUPOWY NR 2 DO MS-1520BM. Rok prod: b/d. Producent: bd/ZSRR. Dwie skrz. drew. Nr_1: 46x31x28 cm, waga 10 kg, śruba, trzpień 

stożkowy, korba, ściągacz, drobne el. stalowe. Nr_2: 63x65x34 cm, waga 40 kg, Klucze hakowe i płaskie, smarownica, pierścienie stalowe, podkładki, 

łyżki do opon, klucze rurowe, korby, pokrętła, drobne el. stalowe.

kpl 1

(UWAGA_2)

[poz. 209÷210]

(UWAGA_2)

[poz. 211÷212]

(UWAGA_2)

[poz. 203÷205]

(UWAGA_2)

[poz. 206÷208]



213

WÓZ DOW. WD-43 BEZ PLANSZETU NA UAZ-469B. Nr fabr: 236A900355. Rok prod: 1989. Nr rej: UA04625. Data 1-rej: 1990-01-01. Producent: 

Zakłady Radiowe im. Kasprzaka/PL. Nr siln: 90800573Nr WIN. K0230019. Silnik. : wycieki oleju, nieszczelny układ paliwowy, wypracowane poduszki 

zawieszenia siln.  Skorodowana chłodnica, zmurszałe przewody gumowe, wycieki. Skorodowane przewody, wycieki. Układ kierowniczy: luzy.  

Zmurszałe tuleje resorów, wypracowane amortyzatory. Układ napędowy. Wycieki oleju z mostów, skrzyni biegów i skrzyni rozdzielczej. Instalacja 

elektr. Zmurszała izolacja przewodów : niesprawny kierunkowskaz i dmuchawa powietrza, brak syg. dźwiękowego, niespr. czujnik poziomu paliwa 

brak ładowania akumulatora.  Zniszczone lusterka, brak zderzaka tylnego, niespr. spryskiwacze, zużyta tapicerka, złuszczony lakier, korozja i 

wgniecenia. Skorodowany układ wydechowy. Przegląd: 2014r. Brak narzędzi kierowcy. Wyposaż: Maszt teleskopowy, podstawa masztu, głowica 

masztu, odciągi, szpilki, słuchawki z laryngofonem, mikrotelefony, hełmofon - 3 szt. aparaty tel. AP-82/MB-CB - 3 szt. części do radiostacji - 2 kpl. 

(niekompletne). sprzęt wyekspl. braki w okablowaniu i wyposażeniu, zalane podstawy anten, uszkodzony pulpit PC-3, uszkodzony tor łączności 

wewn. uszkodzona tablica TZWS-2.

kpl 1

214

WYRZUTNIA 9P133 NA SAM.OPANC.BRDM-2. Nr fabr: 2(B)419. Rok prod: 1977. Nr rej: UEZ1081. Data 1-rej: 1979-02-10. Producent: b.d/ZSRR. Zły 

stan tech, niekompletny, zniszczone i wyekspl. wnętrze, złuszczony lakier, brak powietrza w kołach. Brak środków łączności, lusterek wstecznych, 

korozja, uszkodzony i rozmontowany silnik Nr siln: MT2153. Nr podw. (G)06(L)T3859. Silnik zdemontowany, uszkodzony układ korbowo tłokowy, 

pęknięty kadłub siln:, silnik zatarty, zdemontowana miska olejowa i  osłona sprzęgła. Zdemontowane tłumniki, przewody spalinowe i osłony 

termiczne tłumników. Zdemontowana chłodnica wody i pompa wody rozłączone przewody chłodzenia. Przewody paliwowe rozmontowane, brak 

filtra powietrza. Brak przewodów w/n, kopułki rozdzielacza zapłonu, aparat skorodowany. Wycieki płynu pompy hamulcowej, zdemontowany 

filtropochłaniacz. Zmurszałe przewody, pourywane przewody, brak lamp oświetlenia, niesprawne wycieraczki. Wyrzutnia ppk 9(R)133. Zmurszałe 

osłony i izolacje na przewodach, zawilgocone bloki z elektroniką, pokrzywione zadaszenie nad wyrzutnią. Silnik główny odłączony od skrzyni biegów. 

CPK niesprawny. Wyposaż: Rentgenoradiometr (D)(P)-3(B) nr C1609218, paski klinowe 4 szt. przyrząd kierowania 9B374, pulpit operatora 9B332 nr 

704337, zbiornik na wodę, lina stalowa na bębnie, lina hol. peryskop T(N)PO-155 3 szt, peryskop T(N)P-B 6 szt, peryskop 9(Sz)16 nr 77(Ja)0602, 

części przyrządu kierowania (niekompletny), przyrząd 9B453 nr  (Ż)327K, przyrząd 9B452 nr 770430, blok kontroli nr fabr. 6(B)(L)C185, hełmofon 2 

szt, klucz do kół, pulpit operatora 9B333M nr 704040, przechyłomierz, wyrzutnia 9(R)133 kpl.

kpl 1

215

WYRZUTNIA 9P133 NA SAM.OPANC.BRDM-2. Nr fabr: 1040. Rok prod: 1974. Nr rej: UFK3212. Data 1-rej: 1997-07-05. Producent: b.d/ZSRR. W złym 

stanie tech. Niekompletny, zniszczone i wyekspl. złuszczony lakier.  brak powietrza w kołach. Brak środków łączności i lusterek, korozja. Wycieki, 

przewody gumowe zmurszałe. Zniszczone przewody i aparat zapłonowy. Układ wydechowy skorodowany,  nieszczelności, skorodowane przewody 

hamulcowe, wycieki pompy hamulcowej i połączeń. Niesprawny CPK, zużyte koła zębate. Instalacja elektr. zmurszała, niekompletna, brak 

oświetlenia zewnętrznego, pourywane i połamane złącza . Nr siln: b/d. Nr podw. (R)10(L)T-1214. Przebieg: 4001./14086. Wyposaż: Dozymetr DP-3B 

z sondą nr fabr, 2635 rok prod. 1967, paski klinowe 3 szt. hełmofon letni 2 szt, smarownica niekompletna, trójkąt ostrzegawczy, peryskop obs. 

T(N)(P)O-115 3 szt, peryskop obs. T(N)(P)-B 6 szt, przyrząd kierowania 9(W) 374 nr fabr. 4(B)(Ł)P 275, pulpit napędu elektr, peryskop 9(Sz)16 nr 

8622536, bosak bez trzonka, wynośny pulpit operatora 9(W) 333M nr fabr. 910002, pulpit operatora 9(W) 332 nr fabr. A208, przyrząd 9(W)453 nr 

fabr. (N)624, przyrząd 9(W) 452 nr, fabr. 810112, przewód na zwijaku, wyrzutnia 9(R) 133. przechyłomierz.

kpl 1

216

Wyrzutnia 9P133 na sam. opanc. BRDM2. Nr fabr. P07(L)T3425, nr rej. UFK3160, rok prod. 1974. Kraj/producent: ZSRR/b.d. Wyposaż.: przyrząd 

kierowania ogniem 9W374, pulpit operatora, blok zasilania BT-6-26, wynośny pulpit operatora, noktowizor TWNO-2B, nr podw. P07(L)T3425, nr 

silnika P12MT4109, data 1-szej rej. 15.02.75 r., przebieg 6136 km. Drobne wyposaż. w koszu metalowym [ nie podlega przekazaniu]. Pojazd wyekspl. 

Bez uzbrojenia. 

szt 1



217

Wyrzutnia 9P133 na sam. opanc. BRDM2. Nr fabr. P09(L)T1751, nr rej. UFK3161, rok prod. 1974. Kraj/producent: ZSRR/b.d. Wyposaż.: przyrząd 

kierowania ogniem 9W374, pulpit operatora, blok zasilania BT-6-26, wynośny pulpit operatora, noktowizor TWNO-2B, nr podw. P09(L)T1751, nr 

silnika MT0215, data 1-szej rej. 15.02.75 r., przebieg 6944 km. Drobne wyposaż w magazynie w koszu [kosz nie podlega przekazaniu]. Pojazd 

wyekspl. Bez uzbrojenia. 

szt 1

218

POLOWA RLOK. STACJA BALISTYCZNA PRSB-1, nr fabr.: 11797005 B01, rok prod.: 1997, kraj prod.: Polska, producent: b.d., 1. skrz. drewniana o wym. 

52x33x75, waga ok. 30kg (blok obróbki sygnału BL3 nr 11797005/B01), 2. skrz. drewniana  o wym. 45x33x65, wga ok. 25kg (blok detektora BL31 o 

nr 11797005/B01, blok antenowy BL2 nr 11797005/B01), 3. skrz. drewniana o wym. 72x28x14, waga ok. 10kg (statyw do detektora BL1), 4. skrz. 

metalowa na akumulator o wym. 32x23x22 (dwa przewody zasilające). Sprzęt w 3 skrz. drewniane oraz osobno metalowy statyw, bęben z 

przewodem zasilającym i pojemnik na akumulator 

kpl 1

219

STACJA NAZIEMNEGO ROZPOZNANIA PSNR-5, nr fabr.: 484716, rok prod.: 1983, kraj prod.: b.d., producent: b.d., urządzenie niesprawne, 

niekompletne,  ze śladami użytkowania.W skład  wchodzi: pulpit sterowania P-02 1RL133 wym. 40x24x38cm, zestaw nad.-odb. P-01 1RL133 wym. 

44x40x24cm, przetwornica P-86 84-253 wym. 32x14x17cm, owalny pojemnik z czepcem brezentowym o śr. 24cm i wys. 65cm, w którym znajduje 

się trójnóg składany P-03254, busola nr 6433190, luneta 1P6 BCY4910, gumowa osłona okularu lunety, pojemnik na akumulator P-81A 84-253 wym. 

38x15x16cm, pojemnik na akumulator P-81 84-875 wym. 38x15x14, torba brezentowa o wym. 42x20x35cm (oświetlacz, zestaw słuchawkowo-

mikrofonowy, przewody połączeniowe 6szt., kpl. pasów nośnych, tuba gumowa) 

kpl 1

220
PRZYRZĄD 9W452 DO SPRAWDZEŃ PPK, nr fabr./rok prod. : N830309/1981, N830319/1981, kraj prod.: b.d., producent: b.d., skrzynka metalowa o 

wym. 35x20x19cm ( przyrząd pomiarowy z przewodem i wtyczką).
kpl 2

221

URZĄDZENIE TRENINGOWE MAGURA-1, nr fabr./rok prod.: 002/93/M-97/1993;  nr fabr./rok prod.: 020/96/1996,  kraj prod.: b.d., producent: b.d., 

urządzenie niesprawne technicznie, niekompletne, Zestaw składa się z trzech konstrukcji kształtowników i blachy stalowej imitujących stanowisko 

operatora wyrzutni PPK transportera opancerzonego BRDM.  Sprzęt zdekompl. Wyposaż.: pulpit optyczny, pulpit operatora, pulpit napędów, fotel, 

listwy zasilające 3szt. , panel z elektroniką, dwa zestawy komputerowe bez oprogramowania i nośników danych, dwa monitory CRT. 

kpl 2

222 PROGRAMATOR 0301-0000-2, nr fabr./rok prod./kraj prod./producent: b.d., moduł elektroniczny w metalowej obudowie. szt 8

223 ZASILACZ W-99-107, nr fabr./rok prod: b.d, kraj prod.: Polska, producent: WZR Czernica, blok z elektroniką 29x25x19cm, [R-140] szt 2

224
ŁADOWARKA CH9600L 9656L-00-00-00,  nr fabr./rok prod: b.d, kraj prod.: Polska, producent: WB Elecronics, metalowy blok z elektroniką i z 

gniazdami do podłączenia baterii, wym. ok. 19x21cm, [Rdst. PNR-500]
szt 87

225
ŁADOWARKA CH9600L 9656L-00-00-00,  nr fabr./rok prod: b.d, kraj prod.: Polska, producent: WB Elecronics, metalowy blok z elektroniką i z 

gniazdami do podłączenia baterii, wym. ok. 19x21cm, [Rdst. PNR-500]
szt 87

226

ODBIORNIK R-870M,  nr fabr./rok prod./kraj prod./producent: b.d.. W skład wchodzi: odbiornik, dwa zestawy słuchawkowe, antena prętowa 

czteroelementowa w pokrowcu, antena listkowa, antena z głowicą masztu, maszt 10-cio elementowy z rur aluminiowych, dwa pokrowce 

brezentowe na maszt i anteny, sprzęt niesprawny 

kpl 1

227
RADIOSTACJA KF R-130M, nr fabr./rok prod./kraj prod./producent: b.d,  blok nadawczo-odbiorczy bez osprzętu i wyposażenia, liczne ogniska korozji 

i ślady zawilgocenia, sprzęt niesprawny i niekompletny,  waga ok. 30kg.
kpl 1

228

RADIOSTACJA KF/UKF R-137 STAC. Z OGR. WYP., nr fabr./rok prod./kraj prod./producent: b.d, w skład wchodzi: odbiornik R-155U nr fabr. P 

986122(bloki 30M, 10M, 21M, 02, 40M, 90M, 50M,), nadajnik nr 1544 (bloki: 18-tablica rozdzielcza zasilania, 6WM wzm. mocy, 15PWCz, 7SA-blok 

strojenia anteny, blok nr 3, blok 2E, blok 4,  nr fabr.: 4086082, blok 10M nr fabr.: 76A8611889, blok 3-1 zasilacz wzm mocy, blok 13-2 zasilacz wzm. 

mocy, karton z przewodami i pulpitami 47 i 19, karton  z przewodami różnymi, blok zawierający element w  kształcie silnika elektrycznego, blok 9-1 

zasilacz Z-1, blok 9 pulpit radiostacji, blok 26 tablica zasilania. Sprzęt wyekspl.

kpl 1

(UWAGA_2)

[poz. 220÷221]

(UWAGA_2)

[poz. 222÷223]

(UWAGA_2)

[poz. 224÷225]



229

Butla azotowa 380-7681-0. Nr fabr./rok prod.: 8105049/1981, 8301018/1983, 8408128/1984, 8408165/1984, 7907036/1979, 8408137/1984, 

8408038/1984, 7902076/1979, 8212296/1983, 8212180/1983, 8610036/1987, 8610040/1987, 8610008/1987, 8610048/1987, 8408155/1984, 

8408077/1984, 8408056/1984, 8408130/1984, 7907126/1979, 7907008/1979, 8301047/1983, 8301012/1983, 8301005/1983, 8408170/1984, 

8112184/1982, 8112172/1982, 8610003/1987, 8610018/1987. Kraj prod/producent: ZSRR/b.d. [do MIG-23] Puste i bez pironaboi. Nieużywane, 

zapakowane w papier i folię. [dwie szt. w skrzyni 1640x350x230mm] 

szt 28

230

Butla azotowa 380-7681-0. Nr fabr./rok prod.: 7812041/1978, 7907167/1979, 7907076/1979, 7907117/1979, 7902086/1979, 7901206/1979, 

7906072/1979, 7908208/1979, 7907128/1979, 7907113/1979, 7904035/1979, 7904272/1979, 7907046/1979, 7907101/1979, 8101221/1981, 

7907092/1979, Kraj prod/producent: ZSRR/b.d. [do MIG-23] Puste i bez pironaboi. Używane, zużyte, niezapakowane. [ dwie szt. w skrzyni 

1640x350x230mm]

szt 16

231
Butla azotowa B-4-5800-0. Nr fabr./rok prod.: 782802/1978, 785907/1978, 781522/1978, 791302/1979, Kraj prod/producent: ZSRR/b.d. [do MIG-

23] Puste i bez pironaboi. Używane.
szt 4

232
KOR-3 TATRA-815/138/148 SKRZ.NR-1-2-3,  nr fabr./rok prod.b.d., kraj prod.Polska, prod.b.d.; zestaw przyrządów specjalnych do remontu 

średniego TATRY-815, kompletny, zakonserwowany, przechowywany w 3 skrzyniach o wym. 118x42x35 cm.  
kpl 3 UWAGA_1

233

Samochód transportowo-załadowczy PR-14SC / ZIŁ 131W, nr fabr. 385153; Nr rej. UFE9659, Kraj prod./Producent: ZSRR/b.d. Podwozie nr 659121, 

silnik nr 486477, rok prod. 1985, data 1-ej rej. 10.12.1985r. Przebieg: 6160km, wszystkie koła, +zapas (bez powietrza), jedno lusterko zewnętrzne,  

CPK, złuszczenia lakieru, korozja, Na pojeździe urz. załadowcze do przewozu rakiet, bez plandeki.

szt 1

234
Przenośny zestaw meteorologiczny PTAV. Nr fabr. 52/96, rok prod. b.d. Kraj prod/producent: b.d/AVIOMET Ukompl: sterownik, 2 akumulatory, 

wiatromierz (uszkodzony), stelaż, sonda pomiarowa, skrz. z tworzywa 600x400x270mm. Waga 17kg. Wyekspl.
szt 1

235
Zestaw meteorologiczny nr 1. Nr fabr/rok prod/Kraj prod/producent: b.d. Ukompl: busola, wiatromierz, barometr, osprzęt, skrz. drew. 

830x280x260mm. Waga ~ 20kg. Wyekspl.
kpl 1

236

PRZYRZĄD PUO-9U z APU DO KIER. OGNIEM, nr fabr. /rok prod.: 1124/1987, 1125/1987, 1128/1987, 1129/1987, 1130/1987, 1725/1988, 

1769/1988, 1778/1988, 1828/1988, 1836/1988, 1851/1988,  kraj prod.: b.d, producent: b.d., mienie wyeksploatowane, opakowanie met. o wym. 

600x350x100mm, stół metalowy, zestaw linijek w pokrowcu brezent, waga ok. 6kg. 

kpl 11 UWAGA_1

237 OKŁADZINA SZCZĘKI HAM. KRAZ, nr fabr./rok prod./kraj producenta/producent: b.d. szt 14

238 SZCZOTKA NIEIZOLOWANA  G250-3701020-A1, nr fabr./rok prod./producent: b.d. (KRAZ) szt 22

239 OSŁONA GÓRNA GUMOWA 172-04-444-1, nr fabr./rok prod./kraj producenta/producent: b.d. (T-72), wym. ok. 1800x400x15mm, waga ok. 6kg szt 29

240 OSŁONA PRAWA 4 GUMOWA 172-04-479-1 T-72, nr fabr./rok prod./kraj producenta/producent: b.d. , wym. ok 1300x400x15mm, waga ok. 1,5kg szt 10

241 BŁOTNIK PRZED.LEW.UCH. B40-29-52Z-4 T-55, nr fabr./rok prod./kraj producenta/producent: b.d.,  wym. ok. 900x900mm, waga ok. 8kg szt 12

242 BŁOTNIK PRZEDNI PR.UCH. B40-29-51Z-4 T-55, nr fabr./rok prod./kraj producenta/producent: b.d., wym. ok. 900x900mm, waga ok. 8kg szt 12

243
SKRZYNIA PRZEKŁAD. BEZ SPRĘŻ. B45-08Z-1CY, nr fabr./rok prod./kraj producenta/producent: b.d. (T-55), przechowywane na paletach będących 

własnością JW., wym. ok. 1100x750x900mm, waga ok. 400kg 
szt 7 UWAGA_1

244
AMORTYZATOR I LEW.KOŁ. B40-14-5Z-4DY WZT2, nr fabr./rok prod./kraj producenta/producent: b.d., wypracowany, niesprawny, wym. ok. 

350x250x200mm, waga ok. 20kg
szt 1

(UWAGA_2)

[poz. 244÷246]

(UWAGA_2)

[poz. 229÷231]

 

 

(UWAGA_2)

[poz. 233÷235]

(UWAGA_2)

[poz.237÷238]

(UWAGA_2)

[poz. 239÷240]

(UWAGA_2)

[poz. 241÷242]



245 KOŁO PROWADZĄCE B40-11Z-4G WZT2, nr fabr./rok prod./producent: b.d., wym. ok. 700x700x800mm, waga ok. 100kg szt 10

246 KORBA Z KOŁEM NAPINAJ. D45-15-3Z-1 WZT2, nr fabr./rok prod./producent: b.d., wym. ok. 600x700x600mm, waga ok. 100kg kpl 3

247
SPRĘŻARKA (AK-150S) B45-38-067-1 WZT2, nr fabr./rok prod./producent: b.d., wyekspl, liczne uszkodzenia, niesprawne, wym. ok. 300x250x180mm, 

waga ok. 5kg 
szt 12 UWAGA_1

248 WAŁ SKRĘTNY LEWY B40-12-003-4A WZT2, nr fabr./rok prod./producent: b.d., wym. ok. 2500x80x80mm, waga ok. 36kg szt 10

249 WAŁ SKRĘTNY PRAWY B40-12-003-4A WZT2, nr fabr./rok prod./producent: b.d.,  wym. ok. 2500x80x80mm, waga ok. 36kg szt 10

250
AMORTYZATOR TRI 507-35-0100, nr fabr./rok prod./kraj producenta/producent: b.d.  (MTLB), wypracowany, niesprawny, wym. ok. 

300x200x100mm, waga ok. 8 kg 
szt 8 UWAGA_1

251
WIENIEC ZĘB. KOŁA NAPIN. TRI 507-30-1012, nr fabr./rok prod./kraj producenta/producent: b.d.  (TRI), skorodowane,  wym. ok. 900x900mm, waga 

ok. 8kg 
szt 20 UWAGA_1

252
AMORTYZATOR HYDRAULICZNY 765-32-Z116, nr fabr./rok prod./kraj producenta/producent: b.d.  (BWP-1), wypracowany, niesprawny, wym. ok. 

400x300x60mm, waga ok. 18kg
szt 77

253
AMORTYZATOR SPRĘŻYNOWY 765-33-Z107, nr fabr./rok prod./kraj producenta/producent: b.d.  (BWP-1), wypracowany, niesprawny, wym. ok. 

250x200x70mm, waga ok. 6kg
szt 5

254
CHŁODNICA WODY 765-03-Z178 BWP, nr fabr./rok prod./kraj producenta/producent: b.d. , z licznymi  wgnieceniami, zużyte, wym. ok. 

1100x700x150mm, waga ok. 65kg  
szt 2 UWAGA_1

255
GŁOWICA BLOKU PRAWA-ZES. Z20-06-12-4, nr fabr./rok prod./kraj producenta/producent: b.d.  (UTD-20),  z widocznymi śladami zużycia, wym. ok. 

800x350x250mm, waga ok. 35kg
szt 1

256
PRZEKŁADNIA BOCZNA PR. 765-15-Z130 BWP, nr fabr./rok prod./kraj producenta/producent: b.d. , ze śladami użytkowania, wym. ok. 

450x300x300mm, waga ok. 50kg 
szt 13 UWAGA_1

257
ROLKA PODTRZYMUJĄCA 765-34-Z101, nr fabr./rok prod./producent: b.d.  (BWP),  wyekspl, elementy gumowe sparciałe, wym. ok. 

250x200x200mm, waga ok. 3,5kg
szt 32

258
ROLKA PODTRZYMUJĄCA 765-34-Z102, nr fabr./rok prod./kraj producenta/producent: b.d.  (BWP),  wyekspl, elementy gumowe sparciałe, wym. ok. 

250x200x200mm, waga ok. 3,5kg
szt 2

259
ROLKA PODTRZYMUJĄCA 765-34-Z123, nr fabr./rok prod./kraj producenta/producent: b.d.  (BWP),  wyekspl, elementy gumowe sparciałe, wym. ok. 

250x200x200mm, waga ok. 3,5kg
szt 2

260
SPRĘŻARKA Z POMPĄ 765-78-Z281, nr fabr./rok prod./kraj producenta/producent: b.d. (BWP-1), wyeksploatowane, uszkodz0ne, niesprawne, wym. 

300x450x300mm, waga ok. 14kg  
szt 13 UWAGA_1

261
WAHACZ PRZEDNI PRAWY 765-33-Z121 BWP, nr fabr./rok prod./kraj producenta/producent: b.d. (BWP-1), skorodowany, wym. ok. 800x70x70mm, 

waga ok. 15kg
szt 1

262
WAHACZ ŚRODKOWY 765-33-Z186 BWP, nr fabr./rok prod./kraj producenta/producent: b.d. (BWP-1), skorodowane, wym. ok. 800x70x70mm, waga 

ok. 15kg
szt 4

263
WSPORNIK 765-12-Z231, nr fabr./rok prod./kraj producenta/producent: b.d. (BWP),  z widocznymi śladami użytkowania i korozji, wym. ok. 

300x250x120mm, waga ok. 3kg
szt 3

264
AMORTYZATOR HYDRAULICZNY 507-35-0101, nr fabr./rok prod./kraj producenta/producent: b.d. (Tr. Min. Narzut), wypracowny, niesprawny, wym. 

ok. 300x250x60mm, waga ok. 8kg 
szt 3 UWAGA_1

265 KOSZ 2S1-43-002, nr fabr./rok prod./producent: b.d. (haubica Goździk),  wym. ok. 2400x2000x1200mm, waga ok. 90kg szt 8 UWAGA_1

(UWAGA_2)

[poz. 244÷246]

(UWAGA_2)

[poz. 248÷249]

(UWAGA_2)

[poz. 252÷253]

(UWAGA_2)

[poz. 257÷259]

(UWAGA_2)

[poz. 261÷263]



266
Radiolinia cyfrowa RL-432. Nr fabr. 418003, 607001, 609003, 829014, 829036, 829009, 829011, 829015, 829023, 829002, 829022, rok prod/kraj 

prod: b.d. Producent: ERICSSON. Ukompl: blok radiolinii 48x39x32 cm; Waga ok.42 kg, panel antenowy wym. 110x36x8 cm (złożony) Waga ~ 6,5 kg,  
szt 11 UWAGA_1

267

INSTALACJA ROZLEWCZA IRS-2. Nr fabr: 860204. Rok prod: 1986. Producent: 264 POLMO-SHL KIELCE/Polska. [ Nr fabr. 6317312 jest Nr podw.] urz. 

wyekspl. ukpl: zbiornik stalowy (złuszczony lakier, korozja) pojemności 3000l. Urz. na STAR 266. Nr podw. 6317312 Nr siln: 28967 Nr REJ. UHO7789. 

Data 1-rej: 10.12.1986. Przegląd: 06.07.2011. Przebieg: 9990. Od początku ekspl. 10780km. Producent. FSC STARACHOWICE/Polska. Rok prod: 1986. 

Pojazd wyekspl. : silnik-wały-mosty z wyciekami,  Kabina zniszczona, oświetlenie popękane, 7 kół 12.00 R20 firmy MATADOR. Brak wycieraczek i 

lusterka. Wciągarka.

kpl 1

268

ZESP.URZ.DO ROZ.SKAŻ.NA SAM.OPANC.BRDM. Nr fabr: b/d. Rok prod: b/d. Kraj prod: b/d. Producent: b/d. [Nr fabr (L)X2042 Ukpl: rdst R-123M Nr 

fabr. 051979, urz. nawigacyjne TNA-3, 14 peryskopów, 2 hełmofony, antena prętowa. BRDM-2RS. Rok prod: 1976. Producent. b/d. Kraj prod: ZSRR. 

Przebieg: 991. Od początku ekspl. 10664km. Przegląd: 14.04.2006; Data 1-rej: 01.07.1976 Nr REJ. UKO2260 Nr podw. (L)X2042 dodatkowe Nr 

(D)04(L)T3690, (D)03TT3205 Nr siln: 0601. wyekspl, korozjia, złuszczony lakier, przedział załogi zniszczony, deska rozdzielcza , oświetlenie  

niekompletne, koła rozmiar 13.00 R18. 5 szt. firmy STOMIL w złym stanie, silnik rozkompl. z wyciekami. Wyciągarka i CPK niekompletne.

kpl 1

269

ZESP.URZ.DO ROZ.SKAŻ.NA SAM.OPANC.BRDM. Nr fabr/Rok prod/Kraj prod/Producent: b/d. [ A05(L)T1852 jest Nr podw.]. Ukpl: rdst R-123M Nr 

fabr. 0521820170, zestaw meteo, przyrząd rozpoznawania chem. PCHR-54M, sygnalizaror skażeń GSP-11, przyrząd do pobierania materiałów 

skażonych, przyrząd do rozp. chem. PPCHR, 6 hełmofonów, antena prętowa, 14 peryskopów. BRDM-2RS. Rok prod: 1975. Producent. b/d. Kraj prod: 

ZSRR. Przebieg: 2484; Od początku ekspl. 11956km. Przegląd: 24.10.2012. Data 1-rej: 31.07.1975 Nr REJ. UB 01621 Nr podw. A05(L)T1852. 

dodatkowe Nr KXN059-75, A04TT3271 Nr siln: (L)03MT2561. Wyekspl, korozja, złuszczony lakier, przedział załogi zniszczony, deska rozdzielcza i 

oświetlenie niekompletne, Brak lusterka i wycieraczeczek. 4 Koła rozmiar 13.00 R18. firmy STOMIL (w złym stanie), silnik rozkompl. z wyciekami. 

Wyciągarka, bez CPK.

kpl 1

270 Gąsienica lewa kpl. TRI 514-34-0022 [TRI], Nr fabr./Rok prod./Kraj prod./Producent: b.d., zużyta, skorodowana, 108 ogniw szt 1

271 Gąsienica prawa kpl. TRI 514-34-0021 [TRI], Nr fabr./Rok prod./Kraj prod./Producent: b.d., zużyta, skorodowana, 108 ogniw szt 1

272 OGNIWO ZŁ.DO LIN HOL.I WYC.5-61-031 2S1 [MTLB], Nr fabr./Rok prod/Producent: b.d. szt 1

273 KULKA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO 700-15-61 [BWP-1], Nr fabr./Rok prod/Producent: b.d. szt 15

274

IMITATOR OGNIA BRONI POM-31 I-02-04-001 Nr fabr/Rok prod: 147/1982, 27/1989, 10/1989, Kraj prod: Polska/Producent: WZMot Zamość. 

Niesprawne. Wyeksploatowane. Przeznaczone do akustycznego i optycznego pozorowania broni maszynowej. W kompl. imitator (wym. 

370x270x400mm) i 2 tarcze nabojowe (wym. Ø292-260x470mm). Waga ok. 25kg.

kpl 3

275

ZESTAW URZĄDZEŃ POZOR.PZP-28 I-02-04-007 Nr fabr/Rok prod.: b.d. Kraj prod: Polska, Producent: LZR, niesprawny, niekompl. Służy do 

akustycznego i optycznego pozorowania środków ogniowych (broń maszynowa, granatnik, armata). W ukompl. 10 imitatorów typu 34 MIS B (wym. 

275x310x340mm), 10 imitatorów typu 33 MIS (wym. 400x150x200mm), 3 imitatory MIS 35B (wym. 310x190x130mm), 1 imitator 38 MISA z 

podstawą ( 900x900x110mm), 7 przystawek sterowniczych elektronicznych PSE-2 typu 35 MIS (wym. 240x125x65mm.)

kpl 1

276
ZESPÓŁ PRYZMATU ZS1-63. Nr fabr./Rok prod: b.d.  Kraj prod./Producent: b.d. 1 szt. z reflektorem Ø350mm (przekrój na stojaku metal.), drugi z 

reflektorem Ø230mm (przekrój na stojaku drewn.)
szt 2

277

ZESPÓŁ PRZYRZĄDÓW KONTROLNYCH 29-MIS"A" Nr fabr./Rok prod: b.d. Kraj prod: Polska, Producent: LZR Warszawa. Urządzenie niesprawne, 

niekompl. Ukompl: przyrząd kontrolny 37 MIS A (wym. 135x305x310mm, kaseta sterująca (wym. 240x120x220mm, 3 skrz. połączeniowe 37 MIS 29 

MIS (wym. 520x300x110mm)

kpl 1

278
PULPIT KIEROWANIA BK2-390-039M SKO-1. Nr fabr. 1202. Rok prod: b.d. Kraj prod./Producent: b.d.  Niesprawny. Jest elementem systemu 

kierowania ogniem SKO-1. Typ PZ-175. Na stojaku metal. wym. 160x120x80mm. 
szt 1

(UWAGA_2)

[poz. 270÷273]

(UWAGA_2)

[poz. 274÷277]

(UWAGA_2)

[poz.  278÷279]



279
PULPIT STEROWANIA BSZ5-284-011 1PN22M .Nr fabr. (G)08(C)T0290 Rok prod./ Kraj prod./Producent: b.d. Niesprawny. Jest częścią celownika. Typ 

(P)Y-175. [150x110x120mm] 
szt 1

280

PULPIT STER.-SYG.AGAT/M-SZMAR/M WER.B. Nr fabr: 2/98 Rok prod: 1998, Producent: OPTIMUM/PL. Niesprawny, niekompl., bez 

oprogramowania. Ukompl.: biurko drewn. (wym. 1600x800x750mm) z zamontowanym pulpitem sterowniczo-sygnalizacyjnym i pulpitem 

sterowania światłami, szafa zasilająca (metalowa, wym. 800x300x1020mm), skrzynka sterowania radiowego celami (metalowa, wym. 

300x200x700mm), drukarka HP, monitor MEDION, klawiatura. 

szt 1

281

URZĄDZENIE CIĘŻK. CELU RUCH.PRM - 5. Nr fabr./Rok prod: b.d. Kraj prod.: Polska, Producent: ELAGRA Niesprawne, niekompl. Tylko szafa 

sterownicza (metalowa 400x210x1200mm). Służy do sterowania silnikiem elektrycznym napędzającym układ przekładni mechanicznych. Koła 

przekładni przewijają linę stalową, do której przytwierdzony jest wózek poruszający się po torowisku. Na wózku umieszczone są podnośniki figur 

bojowych.  

kpl 2

282
ZESTAW LAS.SYM.STRZ.CZANTORIA-2 LSS-2/0. Nr fabr: 460, 461. Rok prod: 2008. Producent: KOLT S.A/PL. Laserowy symulator strzelań KTO 

Rosomak. Komplet: zespół nadajnika, trzy zespoły detektora, zestaw kabli, pilot, trzy tarcze, zestaw narzędzi. Skrz. 80x60x65 cm. 
kpl 2 UWAGA_1

283

KAMIZELKA KULOODPORNA KAMUFLOWANA MORATEX L, sprzęt numerowy, rok prod.: 2002÷2004, kraj producenta: Polska, producent: Moratex, 

Ukompletowanie: poszycie koloru beżowego -5szt, koloru czarnego-32szt., dwa wkłady miękkie - duże, jeden wkład miękki-mały (brak 1szt.), 

pokrowiec , kamizelki po okresie używalności, bez atestów

szt 37

284

KAMIZELKA KULOODPORNA KAMUFLOWANA MORATEX XL, nr fabr./rok prod.: 20735/2003; 12494/2002; 20786/2003; 20787/2003; 20840/2003, 

kraj producenta: Polska, producent: Moratex, Ukompletowanie: poszycie koloru czarnego - 4szt., poszycie koloru beżowego -1szt, dwa wkłady 

miękkie - duże, jeden wkład miękki-mały , pokrowiec (brak-2szt.) , kamizelki po okresie używalności, bez atestów

szt 5

285

KAMIZELKA KULOODPORNA KAMUFLOWANA MORATEX XXL, sprzęt numerowy, rok prod.: 2002÷2004, kraj producenta: Polska, producent: 

Moratex, Ukompletowanie: poszycie koloru beżowego -13szt, koloru czarnego-44szt., dwa wkłady miękkie - duże, jeden wkład miękki-mały , 

pokrowiec (brak 16szt.) , kamizelki po okresie używalności, bez atestów

szt 57

286

KAMIZELKA KULOODPORNA KAMUFLOWANA MORATEX XXXL, nr fabr./rok prod.: 27087/2003; 27088/2003; 37706/2004; 37707/2004; 37708/2004; 

37709/2004; 37710/2004; 37711/2004; 37712/2004 kraj producenta: Polska, producent: Moratex, Ukompletowanie: poszycie koloru czarnego - 

2szt. , poszycie koloru beżowego -7szt., dwa wkłady miękkie - duże, jeden wkład miękki-mały , pokrowiec (brak-2szt.) , kamizelki po okresie 

używalności, bez atestów

szt 9

287

KAMIZELKA KULOODPORNA NA MUNDUR MORATEX XL, sprzęt numerowy, rok prod.: 1997,1999,2002,2003, b.d. -1szt., kraj producenta: Polska 

(b.d. -2szt.), producent: Moratex (b.d.-2szt.), Ukompletowanie: poszycie koloru czarnego, dwa wkłady miękkie - duże, jeden wkład miękki-mały 

(brak 1szt.),  jeden wkład miękki-ochrona krocza (brak 1szt.), pokrowiec (brak 36szt.), kamizelki po okresie używalności, bez atestów

szt 47

288

KAMIZELKA KULOODPORNA NA MUNDUR MORATEX  XXL, nr fabr./ rok prod.: 12429/1996; 22652/b.d.; 24505/1999; 29687/2002; 29689/2002; 

29691/2002; 29692/2002; 29705/2002; 29720/2002; 29735/2002; 29770/2002; 29788/b.d.; 29822/2002; 29823/2002; 31602/2003; 31623/2003; 

31673/2003;  kraj producenta: Polska  producent: Moratex , Ukompletowanie: poszycie koloru czarnego (1szt. - dwa poszycia koloru niebieskiego, 

dwa wkłady miękkie - duże, jeden wkład miękki-mały (brak 1szt.),  jeden wkład miękki-ochrona krocza (brak 2szt.), kamizelki po okresie używalności, 

bez atestów, ślady intensywnego użytkowania

szt 17

289

KAMIZELKA KULOODPORNA NA CIAŁO MORATEX L, nr fabr./rok prod.: 2967/1995; 2968/1995; 3437/1995; 3451/1995; 3465/1995; 3549/1995 kraj 

producenta: b.d., producent: b.d., Ukompletowanie: poszycie koloru białego, dwa wkłady miękkie - duże, jeden wkład miękki-mały, kamizelki po 

okresie używalności, bez atestów, ślady intensywnego użytkowania

szt 6

(UWAGA_2)

[poz. 287÷291]
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[poz.  278÷279]
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[poz. 283÷286]



290

KAMIZELKA KULOODPORNA NA CIAŁO MORATEX  XL, nr fabr./rok prod.: 2552/1994; 2970/1995; 3258/1995 kraj producenta: b.d., producent: b.d., 

Ukompletowanie: poszycie koloru białego, dwa wkłady miękkie - duże, jeden wkład miękki-mały, kamizelki po okresie używalności, bez atestów, 

ślady intensywnego użytkowania

szt 3

291

KAMIZELKA KULOODPORNA NA CIAŁO MORATEX  XXL, nr fabr./rok prod.: 3490/1995; 3493/1995; 3506/1995; 3677/1995 kraj producenta: b.d., 

producent: b.d., Ukompletowanie: poszycie koloru białego, dwa wkłady miękkie - duże, jeden wkład miękki-mały, kamizelki po okresie używalności, 

bez atestów, ślady intensywnego użytkowania

szt 4

292

KAMIZELKA KULOODPORNA KAMUFLOWANA RESAL L, nr fabr./rok prod.: 386/2000 kraj producenta: Polska, producent: Resal, Ukompletowanie: 

poszycie koloru jasnego beżu, dwa wkłady miękie - duże, jeden wkład mięki - mały (dodatkowa ochrona klatki piersiowej),  kamizelka po okresie 

używalności, bez atestów, ślady intensywnego użytkowania

szt 1

293

KAMIZELKA KULOODPORNA KAMUFLOWANA RESAL XL, nr fabr./rok prod.: 2/2001; 21/2000; 25/2000; 32/2000; 35/2000; 36/2000; 37/2000; 

77/2000; 79/2000; 80/2000; 161/ 2000; 162/2000; 165/2000; 170/2000, kraj producenta: Polska, producent: Resal, Ukompletowanie: poszycie 

koloru jasnego beżu, dwa wkłady miękie - duże, jeden wkład mięki - mały, (dodatkowa ochrona klatki piersiowej), pokrowiec - brak 13szt.  kamizelki 

po okresie używalności, bez atestów, ślady intensywnego użytkowania

szt 14

294

KAMIZELKA KULOODPORNA KAMUFLOWANA RESAL  XXL, nr fabr./rok prod.: 280/2000; 288/2000; 316/2000; 326/2000; 335/2000;  kraj 

producenta: Polska, producent: Resal, Ukompletowanie: poszycie koloru jasnego beżu, dwa wkłady miękie - duże, jeden wkład mięki - mały 

(dodatkowa ochrona klatki piersiowej), pokrowiec,  kamizelki po okresie używalności, bez atestów, ślady intensywnego użytkowania

szt 5

295

KAMIZELKA KULOODPORNA NA MUNDUR RESAL XL, nr fabr./rok prod.: 2/1998; 59/1998; 62/1998; 129/1998; 130/1998; 143/1998; 148/1998; 

149/1998; 150/1998; 153/1998; 159/1998; 160/1998; 162/1998; 172/1998; 190/1998; 192/1998; 193/1998;  kraj producenta: Polska, producent: 

Resal, Ukompletowanie: poszycie koloru czarnego, dwa wkłady miękie - duże, jeden wkład mięki-mały (ochrona krocza) - brak 5szt., jeden wkład 

mięki - mały (dodatkowa ochrona klatki piersiowej), kamizelki po okresie używalności, bez atestów, 

szt 17

296

KAMIZELKA KULOODPORNA NA MUNDUR RESAL  XXL, nr fabr./rok prod.: 2/1998; 5/1998; 7/1998; 8/1998; 21/1998;  22/1998; 32/1998; 34/1998; 

37/1998; 42/1998; 55/1998; 86/1998; 100/1998; 101/1998; 104/1998; 145/1998; 147/1998; 168/1998; 196/1998; 6404/1998, kraj producenta: 

Polska, producent: Resal, Ukompletowanie: poszycie koloru czarnego, dwa wkłady miękie - duże, jeden wkład mięki-mały (ochrona krocza) - brak 

3szt., jeden wkład mięki - mały (dodatkowa ochrona klatki piersiowej) - brak 4szt., kamizelki po okresie używalności, bez atestów.

szt 20

297

KAMIZELKA Z PŁYTĄ STALOWĄ MORATEX XL , nr fabr./rok prod.: 9360/1995;  9373/1995, kraj producenta: Polska, producent: Moratex, 

Ukompletowanie: poszycie koloru czarnego, dwa wkłady miękie - duże, jeden wkład mięki-mały (ochrona krocza), płyta stalowa jedna sztuka, 

kamizelki po okresie używalności, bez atestów,  ślady intensywnego używania

szt 2

298
7,62 mm pm wz. 43, kraj producenta: Polska. Numer fabryczny, rok produkcji, producent, wyposażenie w Załączniku nr 1, w skrz. nr 996÷997,  waga 

1 skrzyni około 120 kg, broń niesprawna technicznie. [ Kategoria broni: A2 ]
szt 39

299 Skrzynia drewniana PM wz. 43, nr fabr./ rok prod./ producent/kraj prod.: b/d, wymiary skrzyni: 118x73x32cm szt 2

300
7,62 mm pm wz. 43, kraj producenta: Polska. Numer fabryczny, rok produkcji, producent, wyposażenie w Załączniku nr 1, w skrz. nr 998÷1000,  

waga 1 skrzyni około 120 kg, broń niesprawna technicznie. [ Kategoria broni: A2 ]
szt 60

301 Skrzynia drewniana PM wz. 43, nr fabr./ rok prod./ producent/kraj prod.: b/d, wymiary skrzyni: 118x73x32cm szt 3

302
7,62 mm pm wz. 43, kraj producenta: Polska. Numer fabryczny, rok produkcji, producent, wyposażenie w Załączniku nr 1, w skrz. nr 1001÷1005,  

waga 1 skrzyni około 120 kg, broń niesprawna technicznie. [ Kategoria broni: A2 ]
szt 97

303 Skrzynia drewniana PM wz. 43, nr fabr./ rok prod./ producent/kraj prod.: b/d, wymiary skrzyni: 118x73x32cm szt 5

(UWAGA_2)

[poz. 287÷291]

(UWAGA_2)

[poz. 292÷297]

(UWAGA_2)

[poz. 298÷299]

(UWAGA_2)

[poz. 300÷301]

(UWAGA_2)

[poz. 302÷303]



304
7,62 mm pm wz. 43, kraj producenta: Polska. Numer fabryczny, rok produkcji, producent, wyposażenie w Załączniku nr 1, w skrz. nr 1006÷1030,  

waga 1 skrzyni około 120 kg, broń niesprawna technicznie. [ Kategoria broni: A2 ]
szt 492

305 Skrzynia drewniana PM wz. 43, nr fabr./ rok prod./ producent/kraj prod.: b/d, wymiary skrzyni: 118x73x32cm szt 25

306

7,62 mm pm wz. 43, kraj producenta: Polska. Numer fabryczny, rok produkcji, producent, wyposażenie w Załączniku nr 1, w skrz. nr 1031÷1080,  

waga 1 skrzyni około 120 kg, w skrzyniach nr 1036,1037, 1038, 1040, 1056,1057, 1080 broń z licznymi ogniskami korozji, ładownice i pasy nosne 

zbutwiałe, broń niesprawna technicznie. [ Kategoria broni: A2 ]

szt 988

307 Skrzynia drewniana PM wz. 43, nr fabr./ rok prod./ producent/kraj prod.: b/d, wymiary skrzyni: 118x73x32cm szt 50

308

7,62 mm pm wz. 43, kraj producenta: Polska. Numer fabryczny, rok produkcji, producent, wyposażenie w Załączniku nr 1, w skrz. nr 1081÷1200,  

waga 1 skrzyni około 120 kg, w skrzyni nr 1172 broń z licznymi ogniskami korozji, ładownice i pasy nośne zbutwiałe, broń niesprawna technicznie. [ 

Kategoria broni: A2 ]

szt 2 377

309 Skrzynia drewniana PM wz. 43, nr fabr./ rok prod./ producent/kraj prod.: b/d, wymiary skrzyni: 118x73x32cm szt 120

Niniejszy wyciąg z formularza ofertowego ma wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej

 w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 459).

Wyjaśnienia:
1 UWAGA_1 - oznacza, że należy zakupić całą podaną ilość    
2 UWAGA_2  - oznacza, że należy zakupić łącznie wszystkie zgrupowane pozycje w podanych ilościach   

     

3

Formularz oferty wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi oferty przetargowej m.in. miejsce przechowywania, cena wywoławcza, 

będzie dostępny po wcześniejszym przesłaniu kopii dokumentu uprawniającego do zakupu i otrzymaniu hasła od organizatora przetargu -- 

Departamentu Gospodarki Mieniem Ruchomym Biura Prezesa AMW.

4
Zakup ww. rzeczy ruchomych koncesjonowanych na podstawie dokumentu uprawniającego do nabycia rzeczy ruchomych koncesjonowanych 

zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności  gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami 

wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1214).

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: 605 221 440

(UWAGA_2)

[poz. 304÷ 305]

(UWAGA_2)

[poz. 306÷307]

(UWAGA_2)

[poz. 308÷309]


