
19.11.2020
Nr poz. Nazwa rzeczy ruchomej koncesjonowanej

(mienie używane, wycofane z zasobów MON i MSWiA)

Jm Ilość Uwagi

1

7,62mm karabinek AK z kolbą drew. -szkol., kat. 3, nr fabr.: C157, nr zamka: 157, nr suwadła 157, rok prod.: 1958, kraj producenta: Polska, producent: ZM Radom, 

oznaczenie wytwórcy: 11 w owalu, oznakowanie dodatkowe: PL i AMW; w broni wyfrezowano otwór w komorze nabojowej, skrócona iglica i zaspawany otwór 

iglicy, namalowane czerwone paski na rękojeści, kolbie, rurze gazowej i lufie,napis na szkielecie - SZKOLNY.  Wyposażenie: wycior, w skrz. nr 138 (bez skrzyni-

skrzynia nie podlega wydaniu), broń ze śladami intensywnego używania,  broń niesprawna technicznie [ Kategoria broni: A2 ]

szt 1

2

7,62mm karabinek AK kolba drew. - przekrój, kat. 3,  nr fabr.: D28, nr zamka: 28, nr suwadła 28, rok prod.: 1959 (niekompletne urządzenie powrotne); nr fabr.: D32, 

nr zama: 32, nr suwadła: 32, rok prod.: 1959; nr fabr.: D40, nr zamka: 40, nr suwadła: 40, rok prod.: 1959;  kraj producenta: Polska, producent: ZM Radom, 

oznaczenie wytwórcy: 11 w owalu, oznakowanie dodatkowe: PL i AMW; w broni wyfrezowano otwór w: komorze nabojowej, szkielecie, podstawie celownika, rurze 

gazowej, przewodzie skośnym, lufie, rękojeści, osłonie komory zamkowej, suwadle, zamku. Zamek posiada skróconą iglicę. Wyposażenie 1 szt. broni: wycior, 

magazynek.  Broń w skrz. nr 139,  broń ze śladami intensywnego używania, broń niesprawna technicznie [ Kategoria broni: A2 ]

szt 3

3

7,62mm karabinek AK kolba met. - przekrój, kat. 3, kraj producenta: Polska, numer fabryczny, rok produkcji, producent, oznakowanie dodatkowe,  w Załączniku nr 

1_21, w broni wyfrezowano otwór w: komorze nabojowej, szkielecie, podstawie celownika, rurze gazowej, przewodzie skośnym, lufie, rękojeści, osłonie komory 

zamkowej, suwadle, zamku. Zamek posiada skróconą iglicę. Wyposażenie 1 szt. broni: wycior, magazynek. Broń w skrz. nr  140÷144 w skrz. nr 144-  4 szt. broni. Broń 

ze śladami intensywnego używania, broń niesprawna technicznie [ Kategoria broni: A2 ]

szt 44

4 Skrzynia drew. na KB wz.38 i 44 1290x533x390 mm, nr fabr./ rok prod./ producent/kraj prod.: b/d szt 1

5 Skrzynia drew. do KBK AK 1100x410x640, nr fabr./ rok prod./ producent/kraj prod.: b/d szt 4

6 Skrzynia drew. do AKMS 1330x380x530, nr fabr./ rok prod./ producent/kraj prod.: b/d szt 1

7

7,62mm kbk AK z k.met. przekrój, kat. 3, kraj producenta: Polska, numer fabryczny, rok produkcji, producent, oznakowanie dodatkowe w Załączniku nr 2_21, w 

broni wyfrezowane otwory w: komorze nabojowej, szkielecie, suwadle, zamku, przewodzie skośnym, lufie, rurze gazowej, podstawie muszki, rękojeści, zatrzasku 

magazynka, magazynku, skrócona iglica. Broń wyeksploatowana z wyraźnymi śladami użycia. Wyposażenie: magazynek, wycior, w skrz. drew. nr 3 o wym. 

1315x693x300mm, broń niesprawna technicznie [ Kategoria broni: A2 ]

szt 6

8

7,62mm kbk AK z k. met. przekrój, kat. 2, nr fabr.: K1107, rok prod.: 1961, kraj producenta: Polska, producent: ZM Radom, oznaczenie wytwórcy: 11 w owalu, 

oznakowanie dodatkowe: PL i AMW, w broni wyfrezowane otwory w: komorze nabojowej, szkielecie, suwadle, zamku, przewodzie skośnym, lufie, rurze gazowej, 

podstawie muszki, rękojeści, zatrzasku magazynka, magazynku, skrócona iglica. Broń wyeksploatowana z wyraźnymi śladami użycia. Wyposaż.: magazynek, wycior, 

w skrz. drew. nr 3 o wym. 1315x693x300mm, broń niesprawna technicznie [Kategoria broni: A2 ]

szt 1

9 Skrzynia drewniana na rkm DP DPM o wym. 1315x693x300mm, nr fabr./ rok prod./ producent/kraj prod.: b/d szt 1

10

7,62mm kbk AK z k. metalową szkolny, kat. 3, kraj producenta: Polska, numer fabryczny, rok produkcji, producent, oznakowanie dodatkowe w Załączniku nr 3_21, 

broń wyeksploatowana z widocznymi śladami zużycia, zniszczona powłoka lakiernicza, w broni wyfrezowany otwór w komorze nabojowej, skrócona iglica, 

zaspawany otwór iglicy, wyfrezowany napis SZKOLNA, (suwadło bez oznak ingerencji w konstrukcję fabryczną). Wyposażenie: magazynek, wycior., w skrz. drew. nr 1 

(bez skrzyni -skrzynia nie podlega wydaniu), broń niesprawna technicznie [Kategoria broni: A2 ] 

szt 16 UWAGA_1

 przetarg nr 21/OS/2020 organizowany przez DMR AMW w dniu: 

WYCIĄG Z FORMULARZA OFERTOWEGO - UZBROJENIE 

(UWAGA_2)
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11

7,62mm karabinek AKM - przekrój, kat. 3, kraj producenta: Polska, numer fabryczny, rok produkcji, producent, oznakowanie dodatkowe  w Załączniku nr 4_21, 

Wyposażenie 1 szt: magazynek, ładownica, pas nośny. Broń charakteryzuje się wycięciami w kolbie, rękojeści, komorze zamkowej, lufie, rurze gazowej, zamku, 

suwadle oraz skróconą iglicą. Wymiary skrzyni: 135x54x40 cm. w skrz. nr 3, broń niesprawna technicznie [ Kategoria broni: A2 ]

szt 4

12
7,62mm karabinek AKM - przekrój, kat. 2, kraj producenta: Polska, numer fabryczny, rok produkcji, producent, oznakowanie dodatkowe  w Załączniku nr 4_21, 

Wyposażenie 1 szt: magazynek, ładownica, pas nośny. Broń charakteryzuje się wycięciami w kolbie, rękojeści, komorze zamkowej, lufie, rurze gazowej, zamku, 

suwadle oraz skróconą iglicą. Wymiary skrzyni: 130x52x40 cm. w skrz.  nr 19, broń niesprawna technicznie [ Kategoria broni: A2 ]

szt 4

13 Skrzynia do AKMS, nr fabr./ rok prod./ producent/kraj prod.: b/d szt 2

14

7,62mm karabinek AKMS - przekrój, kat. 3, kraj producenta: Polska, numer fabryczny, rok produkcji, producent, oznakowanie dodatkowe  w Załączniku nr 5_21, 

Wyposażenie 1 szt: magazynek, ładownica, pas nośny. Broń charakteryzuje się wycięciami w mechanizmie kolby, rękojeści, komorze zamkowej, lufie, rurze gazowej, 

zamku, suwadle oraz skróconą iglicą. Wymiary skrzyni: 126x53x39 cm., w  skrz. nr 6 , broń niesprawna technicznie [ Kategoria broni: A2 ]

szt 7

15

7,62mm karabinek AKMS - przekrój, kat. 2, kraj producenta: Polska, numer fabryczny, rok produkcji, producent, oznakowanie dodatkowe  w Załączniku nr 5_21, 

Wyposażenie 1 szt: magazynek, ładownica, pas nośny. Broń charakteryzuje się wycięciami w mechanizmie kolby, rękojeści, komorze zamkowej, lufie, rurze gazowej, 

zamku, suwadle oraz skróconą iglicą. Broń umieszczona w 3 skrzyniach o wymiarach: 135x54x40 cm - 2szt, 126x54x35 cm - 1szt., w  skrz. nr 7, 8, 9 , broń niesprawna 

technicznie [ Kategoria broni: A2 ]

szt 13

16 Skrzynia do AKMS, nr fabr./ rok prod./ producent/kraj prod.: b/d szt 4

17

7,62mm karabinek AKM - szkolny, kat. 3, nr fabr.: KK213, rok prod.: 1977, nr zamka: 216, nr suwadła: 216; nr fabr.: MK0662, rok prod.: 1979, nr zamka: 218, nr 

suwadła:218; nr fabr.: MK2966, rok prod.: 1979, nr zamka: 0723, nr suwadła: 0723;  kraj producenta: Polska, producent: ZM Radom, oznaczenie wytwórcy: 11 w 

owalu, oznakowanie dodatkowe: PL i AMW, Wyposażenie 1 szt: magazynek, ładownica, pas nośny. Broń charakteryzuje się wyfrezowanym otworem w lufie na 

poziomie komory nabojowej oraz zaślepionym otworem iglicy w zamku,  w skrz. nr 1 o wym.: 117x42x40 cm., broń niesprawna technicznie [ Kategoria broni: A2 ]

szt 3

18 Skrzynia do kbk AK, nr fabr./ rok prod./ producent/kraj prod.: b/d szt 1

19

7,62MM KARABINEK AKM-PRZEKRÓJ, kat. 5, nr fabr.: B230, nr zamka: 230, rok prod.: 1970, kraj producenta: Polska, producent: ZM Radom, oznaczenie wytwórcy: 

11 w owalu, oznakowanie dodatkowe: PL i AMW, liczne otwory w lufie, rurze gazowej, szkielecie, kolbie, przyrządach celowniczych, suwadle, zamku, skrócona iglica, 

w skrz. nr 8,  broń niesprawna technicznie [ Kategoria broni: A2 ]

kpl 1

20

7,62MM KARABINEK AKM-EKSPONAT, kat. 5, nr fabr.: ZG18198, nr zamka: 18198, rok prod.: 1971,  kraj producenta: Polska, producent: ZM Radom, oznaczenie 

wytwórcy: 11 w owalu, oznakowanie dodatkowe: PL i AMW, Ukompl.: magazynek 1szt., zaspawana iglica zamka, dwa otwory w kolbie, w skrz. nr 8,  broń 

niesprawna technicznie [ Kategoria broni: A2 ]

kpl 1

21 SKRZ.DREW.NA 5,56MM KBS 1340x400x540MM, nr fabr./ rok prod./ producent/kraj prod.: b/d szt 1

22
7,62MM KARABINEK-GRANATNIK WZ.1960, kat.3, kraj producenta: Polska. Numer fabryczny, rok produkcji, producent, oznakowanie dodatkowe, wyposażenie w 

Załączniku nr 7_13, celowniki nasadkowe CN-70 bez nr fabr.,( torby na wyposażenia, pasy nośne, torby na magazynki przechowywane oddzielnie), broń z 

widocznymi śladami użytkowania, w skrz. nr 1÷115, waga 1 skrzyni ok. 85 kg, broń niesprawna technicznie [ Kategoria broni: A2 ]

 kpl 1 139

23
SKRZ.DREW.DO AKMS 1330x380x530MM,  nr fabr./ rok prod./ producent/kraj prod.: b/d, nr skrz.: 1, 2, 4, 6, 8÷18, 20÷23, 25÷29, 31, 37÷55, 58÷61, 64, 66, 74, 77, 

79÷81, 85÷87, 89, 90
 szt 60

24 SKRZ.DREW.DO KBK Z GRT.WZ74 1360x430x410,  nr fabr./ rok prod./ producent/kraj prod.: b/d, nr skrz.: 67÷73, 115  szt 8

25 SKRZ.DREW.NA 5,56MM KBS 1340x400x540MM, nr fabr/ rok prod/ producent/kraj prod: b/d, nr skrz.: 57
 szt 

1

26 SKRZ.DREW.NA 5,56MM KBKS 1300x520x417, nr fabr./ rok prod./ producent/kraj prod.: b/d, nr. skrz.: 65
 szt 

1
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27 SKRZ.DREW.NA 7,62MM RKM P 1200x400x435, nr fabr./ rok prod./ producent/kraj prod.: b/d, nr skrz.: 3, 5, 7, 19, 24, 63
 szt 

6

28 SKRZ.DREW.NA  KB WZ.38 I 44 1290x533x390, nr fabr./ rok prod./ producent/kraj prod.: b/d, nr skrz.: 30, 56, 62, 78
 szt 

4

29 SKRZ.DREW.NA PM WZ.43/52 1140x290x710MM,  nr fabr./ rok prod./ producent/kraj prod.: b/d, nr skrz.: 82, 83, 84, 88
 szt 

4

30 SKRZYNIA DREW.DO KBK AK 110x410x640,  nr fabr./ rok prod./ producent/kraj prod.: b/d, nr skrz.: 75, 76, 97÷114
 szt 

20

31 SKRZYNIA DREW.NA UZBR.1060x510x300,  nr fabr./ rok prod./ producent/kraj prod.: b/d, nr skrz.: 91, 94
 szt 

2

32 SKRZYNIA DREWNIANA DO KB 1240x530x370,  nr fabr./ rok prod./ producent/kraj prod.: b/d, nr skrz.: 32, 33, 35
 szt 

3

33 SKRZYNIA NA PM WZ.41, nr fabr./ rok prod./ producent/kraj prod.: b/d, nr skrz.: 34, 36
 szt 

2

34 SKRZYNIA Z WKŁADAMI AKM-MODERN., nr fabr/rok prod/ producent/kraj prod: b/d, nr skrz: 92, 93, 95, 96
 szt 

4

35

7,62MM KARABINEK-GRANATNIK WZ. 1960, kat.5, kraj producenta: Polska. Numer fabryczny, rok produkcji, producent, oznakowanie dodatkowe, wyposażenie w 

Załączniku nr 7_13, celownik nasadkowy CN-70 bez nr fabr., (torby na wyposażenie przechowywane oddzielnie), w skrz. nr 116, waga 1 skrzyni ok. 65 kg, broń 

niesprawna technicznie. [ Kategoria broni: A2 ]

 kpl 2

36 SKRZYNIA DREW.DO KBK Z GRT.WZ74 1360x430x410, nr fabr./ rok prod./ producent/kraj prod.: b/d,  szt 1

37

7,62mm karabinek-granatnik wz. 1960, kat.5, nr fabr./rok prod.: KZ11593/1963, nr zamka: 11593; (wyposażenie: amortyzator, brak blokady pokrywy); 

KZ02425/1963; nr zamka: 02425; (wyposażenie: amortyzator); kraj producenta: Polska,  producent: ZM Radom, oznaczenie handlowe: "11 w owalu", oznakowanie 

dodatkowe: PL i AMW, w skrz. nr 116 , widoczne ślady używania i liczne ślady korozji, broń niesprawna technicznie [Kategoria broni: A2]

 szt 2

38
7,62MM PISTOLET MASZYNOWY WZ. 1943/52, kraj producenta: Polska. Numer fabryczny, rok produkcji, producent, oznakowanie dodatkowe, wyposażenie - 

Załącznik nr 2_17 [w skrz. nr: 1÷536]. Waga 1 skrzyni około 80kg., broń niesprawna technicznie. [ Kategoria broni: A2 ] 
kpl 5257

39 SKRZ. DREW. DO AKMS 1330x380x530MM, nr fabr./rok prod./kraj producenta/producent:b/d. szt 50

40 SKRZ. DREW. NA 5,6MM KBKS 1300x520x417, nr fabr./rok prod./kraj producenta/producent:b/d. szt 19

41 SKRZ. DREW. NA  PM WZ.43/52 1140x290x710MM, nr fabr./rok prod./kraj producenta/producent:b/d, szt 427

42 SKRZ. DREW. NA  PM WZ.43/52 1140x290x710MM, nr fabr./rok prod./kraj producenta/producent:b/d, szt 40

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

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

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

46 KABEL W.CZ.IW4-850-039-1, (do R-123, R-123M), nr fabr/rok prod: b.d. Producent: b.d/Polska, używany. szt 5

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

48 UKŁAD 420-5516-245-010, (do WD R-2), nr fabr./rok prod.b.d., kraj prod.Polska, prod.b.d., używany. szt 2

49
AUTOMAT ROZRUCHU APD-88 SER.4, (do MiG-29), nr fabr.009200053, rok prod./kraj prod./prod.b.d., urz.elektroniczne, używane; wym. 260x260x110mm.

szt 1

50
BĘBEN KOŁA GŁÓWNEGO KT-150E-010PS,  (do MiG-29), nr fabr.0280196,  rok prod./kraj prod./prod.b.d., el.metal., średn.420x260mm, używany.

szt 1

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

(UWAGA_2)
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52 BĘBEN KOŁA PRZEDNIEGO KT-100-10PS,  (do MiG-29), nr fabr.34540626,  rok prod./kraj prod./prod.b.d., el.metal., średn.340x160mm, używany. szt 1

53
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, wym.1600x280x350mm, 

używana.
szt 1

54
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, wym. 1600x280x350mm, 

używana.
szt 1

55 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, wym. 1600x500x400mm, używana. szt 1

56
POMPA NURNIKOWA NP-103A,  (do MiG-29), nr fabr.:56604306205, 56604306210, rok prod./kraj prod./prod.b.d., urz.hydrauliczne, średn.180x330mm, używane.

szt 2

57 POMPA NURNIKOWA NP-103A,  (do MiG-29), nr fabr.:56605206802, 56602106150, rok prod./kraj prod./prod.b.d., urz.hydrauliczne, średn.180x330mm, używane.  szt 2

58
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; sprzęt używany.
kpl 1

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

60 KAMIZELKA RATOWNICZA KR-7S-3, nr fabr.:103311, 6 szt.b.d.; rok prod./kraj prod./prod.b.d., wyeksploatowana, w pokrowcu brezent., wym. 300x200x200mm. szt 7 UWAGA_1

61
LOTNICZA ŁÓDKA RATUNKOWA LŁR-1, nr fabr.:114610, 114511, 114611, rok prod.b.d., kraj prod.Polska, prod.LUBAWA, łódź pompowana, wym. 1700x800mm, w 

pokrowcu brezent.400x300mm. 
kpl 3 UWAGA_1

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

63
CZUJNIK WIBRACJI MW-27-1G, (do MiG-29) nr fabr./rok prod./kraj prod./producent: b.d. Małe urządzenie elektroniczne z przewodem połączeniowym o dł. ok. 

500mm. Waga ok. 0,2kg.
szt 2

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

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

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

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

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

69
POMPA PALIWOWA DCN-78, (do MiG-29). nr fabr./rok prod./kraj prod./producent: b.d.,wys. ok. 150mm., średn. ok. 100mm. Waga ok. 2,5kg, używana.

szt 1

70
POMPA PALIWOWA DCN-80, (do MiG-29) nr fabr./rok prod./kraj prod./producent: b.d., wys. 150mm., średn. 100mm. Waga ok. 3,5kg, używana.

szt 2

71
POMPA PALIWOWA DCN-80, (do MiG-29), nr fabr.49807801613,  rok prod./kraj prod./prod.b.d., urz.hydrauliczne, średn.180x220mm, używane.

szt 1

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

73
REJESTRATOR FILTRÓW N019-03-10 NCFM, (do MiG-29) nr fabr./rok prod./kraj prod./producent: b.d. Płytka elektroniczna o wym. ok. 250x150x30mm. Waga ok. 

0,4kg, używana.
szt 1

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

75
TŁUMIK HYDRAULICZNY SD15-5000-200B, (do MiG-29) nr fabr./rok prod./kraj prod./producent: b.d., dł. ok. 200mm., średn. ok. 50mm. Waga ok. 2kg, używany.

szt 2
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76 WZMACNIACZ HYDRAULICZNY RP-280, (do MiG-29) nr fabr./rok prod./kraj prod./producent: b.d. Waga ok. 12kg, używany. szt 1

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

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

79
ANTENA MARKERA KA-26, (do SOKÓŁ SW-3A) nr fabr./rok prod./kraj prod./producent: b.d.  Element elektroniczny, dł. ok. 200x50x25mm. Waga ok. 0,3kg.

szt 2

80
AUTOMAT ZABEZPIECZENIA AZP-A2, (do SOKÓŁ SW-3A) nr fabr.: 009330550, rok prod./kraj prod./producent: b.d. Urządzenie elektroniczne o wym. ok. 

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

81
BĘBEN KOŁA GŁÓWNEGO KT-150E-010PS, (do SOKÓŁ SW-3A) nr fabr./rok prod./kraj prod./producent: b.d. Wys. ok 200mm., średn. ok. 350mm. Waga ok. 30kg, 

używany.
szt 3

82
HAMULEC TARCZOWY 30-41-520-00-20, (do SOKÓŁ SW-3A) nr fabr./rok prod./kraj prod./producent: b.d. Urządzenie hydrauliczne. Wym. ok. 150x70x60mm. Waga 

ok. 3kg, używany. szt 1

83
KOMPENSATOR 30-56-620-00-01, (do SOKÓŁ SW-3A) nr fabr./rok prod.: b.d. kraj prod.: Polska, producent: Telpod. Małe urządzenie elektroniczne. Waga ok. 0,1kg.

szt 5

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

85
PRZETWORNIK OBROTÓW CRL-3/3, (do Sokół SW-3A) nr fabr./rok prod./kraj prod./producent: b.d., małe urządzenie elektroniczne. Waga ok. 0,1kg, używane.

szt 1

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

87
NAKRĘTKA 30-25-000-04-00B-C, (do SOKÓŁ SW-3A) nr fabr./rok prod./kraj prod./producent: b.d. Mały element metalowy. Waga ok. 0,01kg. 

szt 1

88
BUTLA KOMPLETNA 1-4-3,  (do W-3), nr fabr.:1685, 1691, rok prod./kraj prod./prod.b.d., gaśnica bez środka gaśniczego, średn. 200x300 mm. 

szt 2

89
SKRZYNKA KONTROLI LAMP 37-72-130-00-00,  (do W-3), nr fabr.360808, rok prod./kraj prod./prod.b.d., urz.elektroniczne, wym.170x180x100mm, używane.

szt 1

90
ZAWÓR BOCZNIKUJĄCY 30-61-080-00-00, (do W-3), nr fabr.:05006, 04034, 04020,  rok prod./kraj prod./prod.b.d., el.hydrauliczny, wym.130x70x35mm, używany. 

szt 3

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

92
ŁOPATY WIRNIKA NOŚNEGO MI-2 22-2700-3000  [do Mi-2].Nr fabr/Rok prod/Producent: b/d. Komplet składa się z 3 szt. Wyekspl., w złym stanie (wypracowany 

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

93
KAMIZELKA RATOWNICZA KR-7S-3, nr fabr.:086803, 086603, 087903, 012710, 012610, rok prod./kraj prod./producent: b.d.; wypracowany resurs, w pokrowcu 

brezentowym, wym. 330x230x100mm 
szt 5 UWAGA_1

94

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

95
WAŁ TYLNY 24-1526-000, [do Mi-24] nr fabr.(L)4206061; rok prod./kraj prod./producent: b.d.; niesprawny, wypracowany resurs techn. -2771h; składa się z 6 

elementów o dł.: 4300mm, 1170mm, 1070mm, 1070mm, 1000mm; bez skrzyni transportowej. kpl 1

96
ZESTAW NARZĘDZI 8AT-9107-00, [do Mi-24] nr fabr./rok prod./kraj prod./producent: b.d., 20 elementów, narzędzia wypracowane, w walizce metalowej o wym. 

420x205x80mm.
kpl 1

97
ZEST.NARZĘDZI MECH.OSPRZĘTU 8AT-9108-00, [do Mi-24] nr fabr./rok prod./kraj prod./producent: b.d., 18 elementów, narzędzia wypracowane, w walizce 

metalowej, wym. 420x205x80mm. kpl 1
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98

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

8T/230M nr 742970, kabel zasilający, 4 skrzynie metal.: (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/ZSRR. 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

99

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

8T/230M nr 24210281, kabel zasilający, 5 skrzyń metal. (1 i 2-części do agregatu, 3-pokrowiec, 4-żarówki do lampy[ 9szt.], 5-przewody różne), panel sterowania, 

drabina metal. Samochód ZIŁ 130(E). Rok prod: 1979. Producent. AWTOMOBILNY ZAWOD im. I.W. LIHACZEWA/ZSRR. Nr podw. 1680583. Nr siln: 016771. Nr rej. 

UHO 1633. Data 1-rej: 14.02.1980. 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

100 SILNIK TURBO-ODRZUTOWY RD-33, (do  MiG-29) nr fabr. 870884772212, rok prod. 1987, kraj prod.:  ZSRR, producent: b.d., wypracowany resurs, osprzęt 

zdekompletowany; silnik przechowywany na ramie - własność JW. Dokumentacja techniczna w BP (formularz)

szt 1

101 SILNIK TURBO-ODRZUTOWY RD-33,  (do  MiG-29) nr fabr. 870881872075, rok prod. 1988, kraj prod.:  ZSRR, producent: b.d., wypracowany resurs, osprzęt 

zdekompletowany; silnik przechowywany na ramie - własność JW. Dokumentacja techniczna w BP (formularz)

szt 1

102 SILNIK TURBO-ODRZUTOWY RD-33, (do  MiG-29) nr fabr. 870884772254, rok prod. 1987, kraj prod.:  ZSRR, producent: b.d., wypracowany resurs, osprzęt 

zdekompletowany; silnik przechowywany na ramie - własność JW. Dokumentacja techniczna w BP (formularz)

szt 1

103 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, niekompletny, 

ślady intensywnego użytkowania, 3 skrzynie drewn. 1200x400x340mm, 1 skrz.drewn. 600x400x340mm.

kpl 1

104
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 

średnim stanie, w 4 skrzyniach. kpl 1

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

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

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

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

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

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

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

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

113 KOŁO NOŚNE TYLNE PRAWE 765-33-Z144 BWP, nr fabr./rok prod./kraj prod./prod.b.d., koło z wahaczem, zużyte łożyska. szt 1

114 KOŁO NOŚNE Z WAH.PR. 765-33-Z118-02 BWP, nr fabr./rok prod./kraj prod./prod.b.d., koło z wahaczem, zużyte łożyska. szt 3

115 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

116
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

117
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

118
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
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119
CYLINDER PNEUM.PRZEKŁ.GŁÓW.23-019-2536, nr fabr./ rok prod./ kraj prod./ prod.: b.d. Średn. wewnętrzna ok. 50 mm, dł. ok.220 mm.

szt 2

120
LAMPA OGRZEWCZA AKUM. 20-001-4823, nr fabr/rok prod: b.d. Producent: MARS, kraj prod.Czechy. Lampa naftowa w obudowie metalowej, do ogrzewania skrzyni 

akumulatorów. Wymiary: średn. 85mm, dł. 200mm.
szt 2

121 ŁOŻYSKO 70X110X20  24-19-01-081, nr fabr./ rok prod./ kraj prod./ prod.: b.d. Łożysko kulowe. Oznaczenie 6015. Zakonserwowane. szt 1

122
ŁOŻYSKO 70X125X33,5 24-19-0-174, nr fabr./ rok prod./ kraj prod./ prod.: b.d. Łożysko stożkowe. Oznaczenie 7514. Zakonserwowane.

szt 7

123
ZBIORNIK POWIETRZA 20-004-7487, nr fabr./ rok prod./ kraj prod./ prod.: b.d. Zbiornik ciśnieniowy o poj. 40l. Wymiary: średn. 280mm, dł. 750 mm. Bez 

wymaganych atestów. szt 2

124
Wykrywacz min głębinowych  W-4P. Nr fabr. 137-01311/rok prod. b.d. Kraj prod: PL. Producent: b.d. wykrywacz w brezentowym pokrowcu, zły stan techniczny. 

kpl 1

125
Łódź MINERSKA MORSKA MAŁA S-6100, nr fabr.: ŁM 624 (typ), nr rej. SI13116, rok prod. 1999. Kraj prod: PL. Producent: OBR CTM Gdynia. Silnik zaburtowy typu 

JOHNSON BJ50PLSSN/36,7 Kw, nr silnika G04788140. Silnik niesprawny, luzy w układzie, przecieki w kadłubie sztywnym łodzi. Łódź pięcioosobowa, specjalna, typu 

półsztywnego, długość 4,8 m, szer.2,15 m, waga 300 kg . Łódź i silnik niesprawne. 

kpl 1

126
Predkościomierz KUS-1200. [do Mi-8, Mi-17]. Nr fabr./rok prod.: A7509029/b.d. Kraj prod: PL. Producent: PZL. Mienie używane, wyeksploatowane.

szt 1

127 Wysokościomierz WD-10K [do Mi-8, Mi-17]. Nr fabr.: 0901364, rok prod.: b.d. Kraj prod: ZSRR. Producent: b.d. Mienie używane, wyeksploatowane. szt 1

128 WORECZEK DO AMUNICJI 140X90MM, nr fabr/rok prod. b.d. Kraj prod: PL. Producent: b.d.[ Materiałowy woreczek]. szt 150

129
KOŁPAK ŚRUBY NAPĘDOWEJ LEWEJ 1241RE, (do okrętu projektu 1241RE), nr fabr./rok prod. bd. Kraj prod: ZSRR. Producent: b.d. [Kołpak z metalu kolorowego, waga 

ok. 42 kg], nieużywany. 
szt 2

130
KOŁPAK ŚRUBY NAPĘDOWEJ PRAWEJ 1241RE, (do okrętu projektu 1241RE), nr fabr./rok prod. bd. Kraj prod: ZSRR. Producent: b.d. [Kołpak z metalu kolorowego, 

waga ok. 42 kg], nieużywany. 
szt 2

131
ŚRUBA NAPĘDOWA 1241-1-427-007, (do okrętu projektu 1241RE), nr fabr./rok prod. bd. Kraj prod: ZSRR. Producent: b.d. [Śruba napędowa z metalu kolorowego, 

waga ok. 1020 kg], nieużywana. 
szt 1

132
ŚRUBA NAPĘDOWA 1241-1-427-007-1, (do okrętu projektu 1241RE), nr fabr./rok prod. bd. Kraj prod: ZSRR. Producent: b.d. [Śruba napędowa z metalu kolorowego, 

waga ok. 1020 kg], nieużywana. szt 1

133 Belka ogonowa 37-10-100-00-00 [do PZL W3 Sokół], nr fabr./ rok prod.: b.d., kraj prod./ prod.: PL/ b.d., używana. szt 2 UWAGA_1

134 Butla do azotu transportowa 40l, nr fabr./ rok prod./kraj prod./ prod.: b.d. Butla bez atestu, używana. szt 1

135 Czujnik temperatury p-1 [do Mi-2], nr fabr./ rok prod.: b.d./1989, kraj prod./ prod.: PL/b.d., używany. szt 1

136 Nadajnik temperatury oleju p-2 [do Mi-2], nr fabr./ rok prod.: b.d., kraj prod./ prod.: PL/b.d., używany. szt 1

137 Pas bezpieczeństwa 2006-1-031-2396, nr fabr./ rok prod./kraj prod./ prod.: b.d., używany. szt 8 UWAGA_1

138 Płyta podłogowa 28-007961-805-000 [do AN-28/M28 Bryza],nr fabr./ rok prod./ kraj prod./ prod.: b.d., używana. szt 2

139 Pływak pg-1300 awaryjnego wodowania [do PZL W3 Sokół], nr fabr./ rok prod.: b.d/2001., kraj prod./ prod.: b.d., używany. szt 17

140 Pokrywa z deflektorem 16-52-0020 [do Mi-2], nr fabr./ rok prod./ kraj prod./ prod.: b.d., używana. szt 1

141 Przewód 36-59-262-00-07 I [do PZL W3 Sokół], nr fabr./ rok prod./ kraj prod./ prod.: b.d., używany. szt 1

142 Przewód do ładowania 30-93-050-00-00 [do PZL W3 Sokół], nr fabr./ rok prod.: b.d., kraj prod./ prod.: PL/ b.d., używany. szt 4 UWAGA_1

143 Nadajnik przem.kątowych mu-615a ser.1 [do PZL W3 Sokół] nr fabr/rok prod/kraj prod/prod: b.d. używany. szt 1

144 Przewód do napełn.tłum. 30-92-240-00-00 [do PZL W3 Sokół], nr fabr./ rok prod.: b.d., kraj prod./ prod.: PL/b.d., używany. szt 1

145 Przewód paliwa 2-2 ost1-11223-73 [do AN-28/M28 Bryza] nr fabr/rok prod/kraj prod/prod: b.d. używany. szt 1

146 Przyrząd do zlew.pal. 28-00-9178-000-000 [do AN-28/M28 Bryza] nr fabr/rok prod/kraj prod/prod: b.d. używany. szt 1

147 Przewód wydawczy 8d4-498-094 [do dystrybutora azotu UGZS -MA-131] nr fabr./ rok prod./ kraj prod./ prod.: b.d., używany. szt 2
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148 Przyrząd 30-93-100-00-00 [do PZL W3 Sokół], nr fabr./ rok prod.: b.d., kraj prod./ prod.:PL/b.d., używany. szt 4

149 Sekcja urz.przeciw.pzu 246-6820-040-00-2 [do Mi-24],  nr fabr./ rok prod.: b.d., kraj prod./ prod.: b.d., używana. szt 1

150 Sprężarka powietrzna ak-50p-10 [do PZL W3 Sokół],nr fabr/rok prod: b.d, kraj prod/prod: PL/b.d., używana. kpl 1

151 Stół składany kas-19 [ wyposażenie warsztatu lotniczego], nr fabr/rok prod/kraj prod/prod: b.d. używany. szt 2

152 Świeca elektroerozyjna se-23 [do PZL W3 Sokół], nr fabr./ rok prod./kraj prod./ prod.: b.d. szt 2

153 Tłumik hydr.piasty wirnika tlh-65 [do PZL W3 Sokół], nr fabr./ rok prod.: b.d./2001, kraj prod./ prod.: b.d., używany. szt 8 UWAGA_1

154 Urządzenie aps-6600-1570 [do PZL W3 Sokół], nr fabr./ rok prod./kraj prod./ prod.: b.d., używane. szt 1

155 Urządzenie blokujące ster. Sz3216-126 [do AN-2],nr fabr./ rok prod./kraj prod./ prod.: b.d., używane. szt 1

156 Urządzenie do konserw. 50-92-400-00-00 [do Mi-2],nr fabr./ rok prod.: 6606/1980, kraj prod./ prod.: ZSRR/ b.d., używane. szt 1

157 Urządzenie do kotwicz.30-94-700-00-00 [do PZL W3 Sokół], nr fabr/rok prod/kraj prod/prod: b.d. używane. szt 1

158 Urządzenie do kotwicz. 30-94-740-00-01 [do PZL W3 Sokół] nr fabr/rok prod/kraj prod/prod: b.d. używane szt 1

159 Urządzenie do kotwicz. 30-94-800-00-00 [do PZL W3 Sokół], nr fabr./ rok prod./ kraj prod.b.d., prod.: PL, używane. szt 1

160 Urządzenie holownicze 30-95-200-00-00 [do PZL W3 Sokół] nr fabr/rok prod/kraj prod/prod: b.d. używane szt 3

161 Urządzenie holownicze 30-95-200-00-03 [do PZL W3 Sokół] nr fabr/rok prod/kraj prod/prod: b.d. używane szt 1

162 Urządzenie holownicze ręczne 63740-087/b [do AN-2] nr fabr./ rok prod.: b.d./1970, kraj prod./ prod.: b.d., używane. szt 1

163 Wał odcinek III 30-27-002-00-01 [do PZL W3 Sokół], nr fabr./ rok prod./kraj prod./ prod.: b.d., używany. szt 1

164 Wentylator z kpl.chłodnic 2-6331-00 [do PZL W3 Sokół], nr fabr./ rok prod.: b.d., kraj prod./ prod.: ZSRR/ b.d., używany. kpl 1

165 Wspornik 30-13-400-08-01d [do PZL W3 Sokół], nr fabr./ rok prod./ kraj prod./ prod.: b.d., używany. szt 1

166 Zawór bocznikujący 30-61-080-00-00 [do PZL W3 Sokół], nr fabr./ rok prod./kraj prod./ prod.: b.d., używany. szt 1

167 Zawór kompletny 30-61-160-00-00 [do PZL W3 Sokół], nr fabr./ rok prod.: b.d./1999, kraj prod./ prod.: b.d., używany. szt 1

168 Zawór tlenowy tablicowy kwb-53 [do dystrybutora tlenowego AKZS-75], nr fabr./ rok prod./ kraj prod./ prod.: b.d., używany. szt 4

169 Zawór załadowania un-112-000 [do PZL W3 Sokół], nr fabr./ rok prod./ kraj prod./ prod.: b.d., używany. szt 2

170 Zespół haka 710244 [do PZL W3 Sokół/Mi-8], nr fabr./ rok prod./kraj prod./ prod.: b.d., używany. szt 1

171 Zestaw narzędzi płatowca 30-91-850-00-01 [do PZL W3 Sokół], nr fabr./ rok prod.: b.d./1988, kraj prod./ prod.: b.d., używany. szt 1

172 Czujnik zegarowy mdaa 0-3/0,01, nr fabr./ rok prod.: b.d., kraj prod./ prod.: Niemcy/b.d., używany. szt 1

173 Manometr MA-250/M [do radaru RW-32, występuje również na śmigłowcu Mi-2], nr fabr./ rok prod./kraj prod./ prod.: b.d., używany. szt 1

174 POJAZD SPEC.ZESP.ROZP.BIOL. FIAT DUCATO, nr fabr. ZFA23000006025093, nr rej. UC00372, rok prod. 2000, data 1 rej. 2001-12-11, kraj prod./prod.: PL/b.d. Pojazd 

bez wyposażenia, Fiat Ducato Furgon 14 2,8 JTD, w średnim stanie. Silnik nr 814043S3260537, przebieg 138 465 km. Karta pojazdu nr AAA 0950595. 

szt 1

175
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., używana, zestawy komputerowe bez dysków twardych.  kpl 1

176
URZĄDZENIE TGFM-24. Nr fabryczy 540, rok prod. : 1988. Kraj prod.: PL/ prod.: TELKOM, używany. Urządzenie telefoniczne bez wyposażenia. [ skrzynia metalowa z 

elektroniką]
szt 1

177
PULPIT STEROW.-SYGNAL.2MISA. nr fabr./ rok prod./b.d. Kraj prod.: PL, Producent: LZR Warszawa. Pulpit z kasetą na baterie i złączkami,w drewnianej skrzynce 

fabrycznej. Niepełne ukompletowanie. szt 3

178

ZGARNIACZ ŚNIEGU D-470/ZIŁ157, nr fabr: 235645, rok prod: 1967, nr rej: UEL9479, Kraj prod: b/d, data 1-szej rej. 03.10.1970. Producent: b/d. Urządzenie 

wyeksploatowane, skorodowane. Urz. zamontowane na podwoziu ZIŁ 157. Waga 10.870,000kg. wym.: dł. 8475mm., szer. 2570mm. Nr podw. 235645, brak tabliczki 

znamionowej. Nr siln.( po wymianie) 2262, Przegląd 07.10.2013, przebieg  22506; Pojazd wyekspl.: skorodowana karoseria, złuszczona powłoka lakiernicza, zużyty 

przedział kierowcy i pasażera. Silnik-wały-mosty  z wyciekami, ogumienie 6szt. rozm. 12.00 18  w złym stanie, częściowo bez powietrza (brak koła zapasowego). 

Pojazd posiada CPK.  Dodatkowy nr L-00417. 

kpl 1
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179

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. 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

180

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. Pojazd w złym stanie. Złuszczenia lakieru , ogniska korozji, silnik z 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.: wyciągarka, 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

181

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, 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. Ukompl.: wyciągarka, radiostacja R-123Z nr 96483, rdst. R-123 nr 0541490568, radiostacja R-107M nr nieczytelny, urz. 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

182

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, nr silnika K01MT0242, nr 

rej. UEZ9046, data 1-szej rej. 09.04.1982r., stan licznika 8460. Pojazd w złym stanie. Lakier ze złuszczeniami  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.: wyciągarka, 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

183

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

184

ZESTAW GRUPOWY Nr 2 (1:2) ZEST.W.T.MS-1760M, nr fabr/Rok prod: b/d. Producent: b.d. Kraj prod.ZSRR; skrz. drewn., 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

185
ZESTAW GRUPOWY Nr 2 (1:2) ZEST.W.T.MS-1761M.  Nr fabr/ Rok prod: b/d. Kraj prod: ZSRR. Producent: b/d.; 3 skrz. drewn.: Nr 2/1.-wym. 100x58x32 cm, waga 50 

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

stalowe, skrzynka drewn.: żarówki, zawleczki, uszczelki filcowe, sworznie, śruby]; Nr 2/3.- wym.107x53x33 cm, waga 60 kg, (4 koła jezdne 100-254 [4.00-10]).

kpl 1

(UWAGA_2)
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186 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, Kraj 

prod.Polska; złuszczenie lakieru, korozja, zdekompl. instalacja elektr. i pneumatyczna,  brak wyposażenia i pokrywy skrzynki. 

kpl 1

187 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., brak wyposażenia i pokrywy skrzynki. Przegląd: 2005.07.15.

kpl 1

188 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

189

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, kraj prod.PL. Nr siln: 90800573, Nr VIN K0230019. Silnik : wycieki oleju, nieszczelny układ paliwowy, wypracowane poduszki zawieszenia siln.  

Skorodowana chłodnica, zmurszałe przewody gumowe, wycieki. Skorodowane przewody. 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 sygn. 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

190

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, kraj prod.ZSRR. Zły stan 

techn., 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, uszkodzony układ korbowo- tłokowy, pęknięty kadłub siln., zdemontowana miska olejowa i  osłona 

sprzęgła. Zdemontowane tłumniki, przewody spalinowe i osłony termiczne tłumników. Zdemontowana chłodnica 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 i 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

191

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, kraj prod.ZSRR. W złym stanie 

techn. 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 910002, pulpit operatora 

9(W) 332 nr A208, przyrząd 9(W)453 nr (N)624, przyrząd 9(W) 452 nr  810112, przewód na zwijaku, wyrzutnia 9(R) 133, przechyłomierz.

kpl 1

(UWAGA_2)

[poz. 186÷188]



192
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, który nie podlega przekazaniu. Pojazd wyekspl. Bez uzbrojenia. 

szt 1

193
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, który nie podlega przekazaniu. Pojazd wyekspl. Bez uzbrojenia. 

szt 1

194
PRZYRZĄD 9W452 DO SPRAWDZEŃ PPK, nr fabr./rok prod. : N830309/1981, N830319/1981, kraj prod./ producent: b.d., skrzynka metalowa o wym. 35x20x19cm ( 

przyrząd pomiarowy z przewodem i wtyczką), brak aktualnych badań metrologicznych.
kpl 2

195

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

niekompletne. Zestaw składa się z 3 szt. konstrukcji kształtowników i blachy stalowej imitujących stanowisko operatora wyrzutni PPK transportera BRDM. 

Wyposażenie: pulpit optyczny, pulpit operatora, pulpit napędów, fotel, listwy zasilające- 3 szt. , panel z elektroniką, 2 zestawy komputerowe bez oprogramowania i 

nośników danych, 2 monitory CRT. 

kpl 2

196
ŁADOWARKA CH9600L 9656L-00-00-00, [do rdst. PNR-500], nr fabr./rok prod: b.d, producent: WB Electronics, kraj prod.Polska, metalowy blok z elektroniką i z 

gniazdami do podłączenia baterii, wym. ok. 19x21cm.
szt 87

197
ŁADOWARKA CH9600L 9656L-00-00-00, [do rdst. PNR-500], nr fabr./rok prod: b.d, producent: WB Electronics, kraj prod.Polska, metalowy blok z elektroniką i z 

gniazdami do podłączenia baterii, wym. ok. 19x21cm. szt 87

198

ZESTAW GRUPOWY NR 1 (1:2) (do sprężarki pow. UKS-400). Nr fabr./Rok prod: b/d. Kraj prod: ZSRR. Producent: b/d.  Dwie skrz. drewn.: Nr_1.  wym.126x115x28 

cm, waga ok.60 kg, ramy stalowe z pasami brezentowymi do podnoszenia rakiet (pasy zawilgocone, pleśń, okucia skorodowane); Nr_2. wym.112x48x32 cm, waga 

ok.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

199
ZESTAW GRUPOWY NR 2 (1:2) DYST.POW.9G22M. Nr fabr./Rok prod: b/d.  Producent: b.d. Kraj prod.ZSRR. Skrzynia metal., wym. 63x33x30 cm, waga 30 kg; 

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

200

DYSTRYBUTOR POWIETRZA 9G22M1 NA ZIŁ-131. Nr fabr: 205611. Rok prod: 1976. Nr rej: UCY9012. Data 1-rej: 1979-05-10. Kraj prod: ZSRR. Producent: b/d. Według 

dokumentacji rok prod. 1976. Nr siln.216437. STAN TECHNICZNY. Pojazd. Powłoki lakiernicze złuszczone, liczne ogniska korozji, pogięty dach kabiny kierowcy, 

wycieki płynów eksploatacyjnych z silnika i układu napędowego, niesprawna i zmurszała instalacja elektryczna ze śladami niefachowych napraw, ubytki powietrza w 

kołach, pojazd bez płynów eksploatacyjnych, zmurszałe przewody elastyczne układu chłodzenia i układu zasilania paliwem. Nadwozie. Powłoki lakiernicze 

złuszczone, liczne ogniska korozji, burty i osłony metalowe noszą ślady napraw blacharskich. Instalacja pneumatyczna niesprawna, urządzenia nie posiadają ważnych 

badań metrologicznych. Przegląd 21.08.2017. PRZEBIEG pojazdu 10274. Wyposażenie nadwozia: butle na sprężone powietrze 40 MPa.- 10 szt. (opróżnione), zestaw 

węży elastycznych z końcówkami, podpórki do węży- 4 szt., manometry różne -18 szt., zawory pneumatyczne różne, skrzynka z ZCzZ a w niej: manometry- 8 szt, 

części zamienne do zaworów. Skrzynia metalowa: zestaw uszczelek miedzianych, teflonowych i tekstolitowych. Panel z  zaworem kompletnym i dwoma 

rozgałęźnikami; panel z kluczem do zaworów, zaworem bezpieczeństwa i końcówkami zaworów; panel z dwoma zaworami i manometrami; worek z drobnymi 

częściami zamiennymi (śrubki, zawleczki, podkładki, uszczelki, żarówki ). Brak wyposażenia dodatkowego kierowcy.

kpl 1

(UWAGA_2)

[poz. 198÷200]

(UWAGA_2)

[poz. 194÷195]

(UWAGA_2)

[poz. 196÷197]
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NACZEPA TRANSP.MMZ-778MK/S-125SC. Nr fabr: 85173. Rok prod: 1985. Nr rej: USX2228. Data 1-rej: 1986-05-20. Kraj prod: ZSRR. Producent: b/d. Naczepa w 

średnim stanie technicznym, zwietrzała powłoka zewnętrzna plandeki. Powłoki lakiernicze zwietrzałe z licznymi ogniskami korozji, skorodowane przewody sztywne, 

korozja przewodów układu hamulcowego oraz zbiornika powietrza, zmurszała instalacja elektryczna, zużyta linka hamulca ręcznego, wyeksploatowane mechanizmy 

mocowania rakiety, luzy na podporach naczepy. Przegląd 14.10.2016. PRZEBIEG POJAZDU. b/d. WYPOSAŻENIE: Przewód elastyczny powietrza, przewód elektryczny 

ośw. przyczepy, plandeka, komplet pałąków, linka mocowania plandeki, drabinka metalowa, napinacze łańcuchowe- 5 szt., łańcuch napinacza- 4 szt., obejma 

segmentowa mocowania rakiety- 2 szt., zestaw podpór pod rakiety niekompletny.

kpl 1

202

NACZEPA TRANSP.MMZ-778MK/S-125SC. Nr fabr: 85177. Rok prod. 1985. Nr rej: USX2227. Data 1-rej: 1986-05-20. Kraj prod: ZSRR. Producent: b/d. STAN 

TECHNICZNY. Naczepa - zwietrzała powłoka zewnętrzna plandeki, lekkie wgniecenie ramy w przedniej belce poprzecznej, prawe koło bez powietrza. Powłoki 

lakiernicze zwietrzałe z licznymi ogniskami korozji. Przegląd 12.09.2016. PRZEBIEG POJAZDU 4466 km.WYPOSAŻENIE: Przewód pneumatyczny, przewód elektryczny 

ośw. przyczepy, plandeka, komplet pałąków plandeki, linka mocowania plandeki, napinacze łańcuchowe- 5 kpl., łańcuchy napinaczy- 3 szt., obejma segmentowa 

mocowania rakiety- 2 szt., podpory rakiet różne- 6 szt.

kpl 1

203

SAMOCHÓD TRANSPORTOWY 9T22B (KUB). Nr fabr: 442349. Rok prod: 1975. Nr rej: UAX5052. Data 1-rej: 1975-06-21. Kraj prod: ZSRR. Pojazd na bazie podwozia 

ZIŁ 157KB. Przeznaczony do ciągnięcia naczepy 9T22B. Pojazd bez naczepy. Nr siln. 853415. Nr podw. 442349. STAN TECHNICZNY  pojazdu: przestarzały 

technologicznie, liczne wgniecenia na pokryciach blacharskich, korozja silnika i blach kabiny kierowcy, pogięty przedni zderzak, odkręcona osłona sprzęgła i koła 

zamachowego, złuszczone pokrycia lakiernicze, źle spasowana maska silnika, pogięta i zawilgocona tapicerka. Przegląd b/d. PRZEBIEG  8738 km; wyposaż.: 

wyciągarka i dodatkowa przystawka do przekazania napędu na osie napędowe naczepy, zestaw narzędzi kierowcy (klucze płaskie dwustronne różne -7 szt., klucz 

oczkowy wygięty, przecinak, wybijak, klucz do świec, klucz do nakrętek kół, łomik, łyżka do opon, podnośnik hydrauliczny, lampa przenośna niekompletna,trójkąt 

ostrzegawczy, szczotka druciana, szczoteczka druciana do świec zapłonowych, apteczka techniczna, smarownica, wąż do pompowania kół, pasek klinowy).

kpl 1

204 ZESTAW GRUPOWY NR 2 DO 9W21M. Nr fabr./ Rok prod/ Producent: b.d. Kraj prod.ZSRR. Skrzynka metalowa, wym. 40x15x9 cm, waga ok. 2 kg. Przekaźniki 

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

kpl 1

205
ZESTAW GRUPOWY NR 2 DO MS-1520BM. Nr fabr./ Rok prod/ Producent: b.d. Kraj prod.ZSRR. Dwie skrzynie drewn. Nr_1: wym.46x31x28 cm, waga 10 kg, śruba, 

trzpień stożkowy, korba, ściągacz, drobne el. stalowe; Nr_2: wym.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

206

ZESTAW WYPOS.TECHNOL.MS-1525AM. Nr fabr: 8318. Rok prod: 1978. Nr rej: UCY9008. Data 1-rej: 1979-03-30. Kraj prod: ZSRR. Producent: b/d. Zestaw na 

podwoziu samochodu ZIŁ-131. Nr siln. 716532, nr podw. 312506. Pojazd w średnim stanie technicznym,  powłoki lakiernicze zmatowiałe z miejscowymi ogniskami 

koroji i złuszczonym lakierem. Pogięty dach i niezabezpieczone otwory w dachu kabiny kierowcy powodują sukcesywne zalewanie tapicerki i foteli, zapleśniała i 

zerwana podsufitówka, zbutwiałe siedziska foteli. Częśc specjalna - wyeksploatowane elementy konstrukcyjne stelaża namiotu 8Ju12,  zmurszałe liny odciągowe 

namiotu,pogięte kołki mocujące. Sparciała i rozpruta opończa zabudowy specjalnej ,niekompletny zestaw okien, brak czaszy namiotu. Przegląd 03.10.2014. Przebieg 

23318. Z pojazdu częściowo wykompletowano osprzęt zdejmowalny; zestaw narzędzi mechanika kierowcy zawiera:szczypce uniwersalne, szczypce uniwersalne 

izolowane, klucze płaskie dwustronne różne- 6 szt., klucz nastawny, klucz oczkowy jednostronny, młotek, klucz do nakrętek kół, klucz oczkowy dwustronny wygięty- 

2 szt., klucz sztorcowy- 5 szt., wybijak- 2 szt., wkrętak ślusarski, przecinak, szczelinomierz, klucz oczkowy z uchwytem, smarownica, klucz do nakrętek piasty kół 

napędowych, łyżka do opon, trójkąt ostrzegawczy, podnośnik hydrauliczny, apteczka techniczna, lampa przenośna. Wyposaż. namiotu warsztatowego 

zamontowane na zdejmowanym stelażu, w którym znajduje się ogrzewacz 8G27, motobor M-1 z zestawem wierteł, zestaw oświetleniowy z okablowaniem, zestaw 

elementów konstrukcyjnych stelaża namiotu, zestaw okien, zawiesie do dźwigu, drabina składana.

kpl 1

(UWAGA_2)

[poz. 204÷206]
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SAMOCHÓD AMUNIC.DO BM-21 STAR-244/266. Nr fabr: 231157. Rok prod: 1982. Nr rej: UAK9159. Data 1-rej: 1982-11-21. Kraj prod: PL. Producent: Fabryka 

Samochodów Ciężarowych Starachowice, na podwoziu samochodu STAR 244/266. Nr siln. 61012, nr podw. 2311157. Brak szyby w prawych drzwiach (do zasłonięcia 

otworu użyto obicia wewnętrznego drzwi), nieoryginalne poszycie lewych drzwi, brak koła zapasowego. Technicznie pojazd niesprawny: układ paliwowy nieszczelny, 

zmurszałe przewody paliwowe i układu chłodzenia oraz przewody dolotowe powietrza, liczne wycieki płynów eksploatacyjnych, wypracowany układ przeniesienia 

napędu, wycieki oleju z układu kierowniczego, nieszczelne przewody układu pneumatycznego, niesprawny regulator ciśnienia powietrza, nieszczelny układ 

hamulcowy, instalacja elektryczna niesprawna z licznymi śladami napraw doraźnych. Zużyta plandeka (opończa) skrzyni ładunkowej, niesprawne elementy 

ryglowania burt. Przegląd b/d. Pojazd bez wyposażenia dodatkowego i narzędzi mechanika kierowcy, skrzynia ładunkowa nie posiada żadnej zabudowy 

specjalistycznej.

kpl 1

208

URZĄDZENIE TRENING.9F618M NA SAM.GAZ-66. Nr fabr: D1425. Rok prod: 1980. Nr rej: UHO2036. Data 1-rej: 1996-04-19. Kraj prod: ZSRR. Producent: b/d. Nr siln. 

2059535, nr podw. 0205731. Pojazd niesprawny, w złym stanie technicznym. Brak powietrza w kołach, zmatowiałe i złuszczone powierzchnie lakiernicze, liczne 

ogniska korozji, brak prawego przedniego klosza kierunkowskazu. Instalacja elektryczna niekompletna i zmurszała, widoczne wycieki oleju z pokrywy zaworów, 

wycieki płynów eksploatacyjnych z podzespołów układu napędowego. Zabudowa specjalna na bazie nadwozia K-66 nr 84980-OP14, trenażer 9F618M przestarzały 

technologicznie, niekompletny i niesprawny. Nadwozie skorodowane ze złuszczoną powłoką lakierniczą, liczne ogniska korozji, niesprawna instalacja elektryczna. 

Przegląd 12.09.2012. Przebieg 13345. Pojazd wyposażony jest w wyciągarkę oraz ogrzewacz nadwozia, z pojazdu wykompletowano 100% osprzętu zdejmowanego i 

narzędzia mechanika kierowcy. W nadwoziu znajduje się: trenażer (niekompletny), bloki zasilania i sterowania trenażerem, agregat AB-4-0/230 nr fabr. 7419940, zip 

do agregatu, części do trenażera.

kpl 1

209

URZĄDZENIE TRENINGOWE 9F66A1 NA ZIŁ-131. Nr fabr: 711852. Rok prod: 1977. Nr rej: UEL0413. Data 1-rej: 1977-06-30. Kraj prod: ZSRR. Producent: b/d. Nr siln. 

401450, nr podw. 254581. Wizualnie pojazd w średnim stanie technicznymwypłowiałe i złuszczone powłoki lakiernicze, liczne ogniska korozji, brak powietrza w 

kołach, lusterka, brak kloszy i żarówek tylnych lamp zespolonych. Nadwozie KUNG-1M nr 799 wykonane ze sklejki, w  złym stanie techn., zbutwiałe pokrycie 

brezentowe dachu powoduje zalewanie nadwozia, boczne ściany wypaczone i pozbawione lakieru. Niesprawna i zawilgocona instalacja elektr. Przegląd 04.12.2012. 

Przebieg 8429 km. Osprzęt zdejmowalny: piła poprzeczna, łopata saperska, kanister 10l., klin pod koła, urządzenie rozruchowe. Narzędzia kierowcy: klucze płaskie 

dwustronne -10 szt., klucz nastawny, klucze sztorcowe- 7 szt., lampa przenośna, manometr do kół w pokrowcu, trójkąt ostrzegawczy, szczypce, klucz do świec, kucz 

hakowy, przebijak- 2 szt., przecinak, wkrętak ślusarski, pilnik trójkątny, podnośnik hydrauliczny, klucze nasadkowe- 4 szt. Urz. treningowe niekompletne i niesprawne 

techn., ogrzewacz nadwozia, agregat prądotwórczy AB-4-0/230-M1, szuflady i skrzynie z ZCzZ (lampy elektronowe, bloki elektroniczne, lampy wskaźnikowe, 

podzespoły zamienne). Bloki zasilania energetycznego i ładowania akumulatorów.

kpl 1

210

WARSZTAT RWEM-R/STAR-660/P1. Nr fabr: 18992. Rok prod: 1967. Nr rej: UFE8107. Data 1-rej: 1979-06-16. Kraj prod: PL. Producent: Fabryka Samochodów 

Ciężarowych Starachowice.Warsztat na podwoziu samochodu STAR 660. Nr siln. 20665, nr podw. 18992. Pojazd niesprawny tech. Ogniska korozji, złuszczone 

powłoki lakiernicze, wypłowiałe i zgnite elementy brezentowe kabiny kierowcy, niesprawne i zdekompletowane oświetlenie zewnętrzne, wycieki płynów 

eksploatacyjnych z silnika i układu przeniesienia napędu.  Zawilgocone i zgnite poszycie nadwozia, niesprawny układ ogrzewania, niesprawna instalacja elektr., 

wykompletowane wszystkie urządzenia z nadwozia, łącznie z agregatem prądotwórczym. Przegląd 17.12.2010, przebieg 1396. Pojazd wyposażony jest w ogrzewacz 

SIROKKO 251.04 nr 13429811, zespół prostownika do ładowania akumulatorów, stoły warsztatowe z szufladami i oświetleniem. Z pojazdu wykompletowano 100%  

narzędzi warsztatowych i cały osprzęt zdejmowalny i wyposażenie  kierowcy.

kpl 1

211

WÓZEK 4390, nr fabr./rok prod.: 10/1978; 102/74/1974; 113/1974; 13/87/1987; 131/1975; 161/1975; 167/1975; 168/1975; 17/73/1973; 170/1975; 171/1975; 

177/1975; 179/1975; 180/75/1975; 183/1975; 187/1974; 19/1987; 200/1975; 22/1979/1979; 23/73/1973. Kraj prod: b/d. Producent: b/d. Wózek na 4 kołach 

odlewanych, wykonany z rur stalowych, dwupoziomowy, z możliwością demontażu górnego poziomu. Bez wyposażenia, niekompletny. Złuszczone pokrycia 

lakiernicze, liczne ogniska korozji, niesprawne i niekompletne podstawy do montażu rakiet. 

kpl 20 UWAGA_1
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WÓZEK 4390, nr fabr./rok prod.:  231/ 1974; 234/ 1976; 25/1979/ 1979; 27/ 1979; 28/ 1978; 28/1979/ 1979; 30/ 1987; 31/1978; 31/1988; 32/79/ 1979; 33/87/ 

1987; 34/ 1979; 35/1979/ 1979; 38/79 /1979; 39/79 /1979; 39/87 /1987; 4/87/ 1987; 40 /1974; 40 /1978; 41/73 /1973.

Kraj prod: b/d. Producent: b/d. Wózek na 4 kołach odlewanych, wykonany z rur stalowych, dwupoziomowy, z możliwością demontażu górnego poziomu. Bez 

wyposażenia, niekompletny. Złuszczone pokrycia lakiernicze, liczne ogniska korozji, niesprawne i niekompletne podstawy do montażu rakiet. 

kpl 20 UWAGA_1

213

WÓZEK 4390, nr fabr./rok prod.: 42/79 /1979; 43/1978; 43/79 /1979; 45/79 /1979; 46/1978; 46/79 /1976; 44/79/ 1979; 48/1979 /1979; 55/ 1987; 61/1987; 62/74 

/1974; 62/87 /1987; 66 /1978; 84 /1975; 88/74 /1974; 9/1987; A12 /1971; Kraj prod: b/d. Producent: b/d. Wózek na 4 kołach odlewanych, wykonany z rur 

stalowych, dwupoziomowy, z możliwością demontażu górnego poziomu. Bez wyposażenia, niekompletny. Złuszczone pokrycia lakiernicze, liczne ogniska korozji, 

niesprawne i niekompletne podstawy do montażu rakiet. 

kpl 17 UWAGA_1

214
DALMIERZ SAPERSKI DSP-30. Nr fabr./rok prod.: (P)9530/b.d., 445/b.d., B50263/b.d. Kraj prod: b/d. Producent: b/d. Ukompl.: Dalmierz, futerał brezentowy sztywny. 

[zawilgocony futerał z ogniskami pleśni]
kpl 3

215

DALMIERZ SAPERSKI DSP-30. Nr fabr./rok prod./Kraj prod./Producent: (P)4775/b.d./b.d./b.d., (P)0190/b.d./ZSRR/KOMZ Kazań, X0070/b/d./b.d./b.d., 

X0301/b.d/b.d./b.d., H0117/b.d./ZSRR/KOMZ Kazań,  (P)0541/b/d./b.d./b.d., H0092/b.d./ZSRR/KOMZ Kazań.  Ukompl.: Dalmierz, futerał brezentowy sztywny. 

[zawilgocony futerał z ogniskami pleśni]
kpl 7

216
PERYSKOP INŻYNIERYJNEGO ROZPOZNANIA PIR. Nr fabr./rok prod.: KC252/b.d, 3334/b.d, 3235/b.d, 2017/b.d, 1407/b.d, 3316/b.d, K01656/b.d, Peryskop, osłona 

skórzana okularu, osłona skórzana obiektywu, futerał brezentowy, brezentowy pas nośny. Kraj prod: b/d. Producent: b/d. [zawilgocony futerał z ogniskami pleśni] 
kpl 7 UWAGA_1

217

PERYSKOP DALEKIEGO FOTOGRAFOWANIA PDF. Nr fabr./rok prod.: 2359/b.d. Kraj prod: b/d. Producent: b.d. Zestaw w dwóch skrzyniach: Skrz.nr 1 o wym.76x42x42 

cm a w niej: peryskop, aparat fotograficzny nr fabr.P10739, 2 szt. kaset na błonę fotograficzną, pojemnik z osuszaczem; Skrz. nr 2 o wym. 58x42x36 a w niej: 

obiektyw do aparatu, lampa do naświetlania ze statywem i zasilaczem, kasety na negatywy, lampa z filtrem czerwonym, stół do obróbki zdjęć, 2 szt. kuwet na 

odczynniki, zapasowe żarówki, pojemniki na negatywy. 

kpl 1

218 URZĄDZENIE ZKP-TGFP. Nr fabr./rok. prod.b.d. Kraj prod: Polska. Producent: b/d. Panel z elektroniką o wym 50x30x15 cm ,w skład którego wchodzą : zasilacz Z1, 

miernik poziomu i napięć, miernik zniekształceń, generator akustyczny. Bez osprzętu i wyposażenia. Sprzęt niesprawny technicznie i niekompletny. 
szt 1

219 URZĄDZENIE NADAWCZE ASA. Nr fabr./rok. prod.: 100A7701061/b.d. Kraj prod: Polska. Producent: b/d. W skład urządzenia wchodzą dwie metalowe skrzynie z 

elektroniką o wym.: 54x24x30, 20x10x15 cm.  Waga ok 25 kg. dwa przewody ze złączami SzR. Sprzęt niesprawny technicznie i niekompletny. 

szt 1

220 URZĄDZENIE NADAWCZE ASA.Nr fabr./rok prod.: 100A7901135/b.d. Kraj prod: Polska. Producent: b/d. W skład urządzenia wchodzą dwie metalowe skrzynie z 

elektroniką o wym. 54x24x30, 22x15x17 cm. Waga ok 25 kg.Sprzęt niesprawny technicznie i niekompletny

szt 1

221
SPRAWDZIAN LICZNIKA CZĘST.DO R-1250. Nr fabr./rok prod.: b.d. Kraj prod:/Producent: b.d. Metalowa skrzynka z elektroniką o wym.25x20x15 cm. Sprzęt 

niesprawny technicznie.  szt 1

222
HEŁMOFON CZOŁGOWY HCZ-98/M. Nr fabr./rok prod.: b.d.Kraj prod: Polska. Producent: b.d. Hełmofony zimowe w różnym stanie technicznym, używane. 

Niekompletne, wykonane z tkaniny w kolorze czarnym, z zestawem mikrofonowo-słuchawkowym.
szt 122 UWAGA_1

223
HEŁMOFON CZOŁGOWY LETNI HC-98/L/P. Nr fabr./rok prod.: b.d. Kraj prod: Polska. Producent: b/d. Hełmofony letnie w różnym stanie technicznym, używane. 

Niekompletne, wykonane z tkaniny w kolorze maskującym ,,pantera", z zestawem laryngofoniczno-słuchawkowym. 
szt 12 UWAGA_1

(UWAGA_2)

[poz. 214÷215]

(UWAGA_2)

[poz. 219÷221]
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HEŁM ĆWICZEBNY WZ.1965. Nr fabr./rok. Prod.: b.d. Kraj prod: Polska. Producent: Kaliskie Zakłady Przemysłu Terenowego. Hełmy w różnym stanie technicznym, 

liczne ślady użytkowania, zużyte elementy skórzane, Czerep wykonany z tworzywa sztucznego (poliester), jednoczęściowy głęboki. Zabezpiecza on całą głowę wraz z 

czołem i uszami. W nausznikach znajduje się po sześć otworów poprawiających słyszalność. Obrzeże hełmu zabezpieczone wałkiem ze skóry. Wewnątrz czerep 

wyłożony gąbką, pokrytą jedwabną podszewką. Mienie przechowywane w skrzyniach drewnianych stanowiących własność Składu Nowogród Bobrzański, nie 

podlegają przekazaniu podczas sprzedaży.

kpl 108 UWAGA_1

225
CELOWNIK MPM-44. Nr fabr: B13413. Rok prod: 1952. Kraj prod: b.d. Producent: "93 w owalu". [do moździerza lekkiego]. [niesprawny technicznie. Bez 

wyposażenia. W metalowej skrzynce transportowej o wymiarach 165x120x130mm.]. 
kpl 1

226 CELOWNIK PGO-7W. Nr fabr: BA170228.Rok prod: b.d. Kraj prod: b.d. Oznaczenie producenta: soczewka wypukła wpisana w soczewkę wklęsłą. Nr fabr:. 71363. Rok 

prod: b.d. Kraj prod: b.d. Oznaczenie producenta: trójkąt wpisany w trójkąt. [do granatników (oprócz RPG-7)]. [Niesprawny technicznie].  

kpl 2 UWAGA_1

227

CELOWNIK PGOK-9. [do SPG-7]. Nr fabr:/ rok prod.: (I)H270657/b.d., (I)H280904/b.d., (I)M270508/b.d., KO270742/b.d., KO270752/b.d., KO270758/b.d., 

KO270772/b.d., KO270788/b.d., KP270783/b.d. Kraj prod: b.d. Oznaczenie producenta: "21" w podwójnym okręgu. Nr fabr./rok prod.: 40671/b.d.  Oznaczenie 

producenta: trójkąt wpisany w trójkąt. [niesprawny technicznie. Ukompletowanie: pojemnik na akumulator, torba na urządzenie. Przechowywany w skrzynce 

metalowej o wymiarach 350x190x350mm.].  

kpl 10 UWAGA_1

228
GOGLE NOKTOWIZYJNE TYPU MU-3. Nr fabr: U-4284-A. Rok prod: b.d. Kraj prod: PL. Producent: PEO Warszawa. [Typ MU-3/Zs11]. Niesprawne technicznie, zbity 

okular. Ukompletowanie: 2 soczewki, ładowarka sieciowa, ładowarka samochodowa, uchwyt na hełm, uchwyty mocujące, torba brezentowa. Urządzenie 

spakowane w futerale z tworzywa sztucznego (wymiary 520x450x220mm)]. 

kpl 1

229

URZĄDZENIE NAWIGACYJNE TNA-3. [do BRM-1K]. Nr fabr: 010129, 0586, 2529011, O60122264, O60949. Rok prod: b.d. Kraj prod: b.d. Producent: b.d. [Urządzenie 

niesprawne technicznie. W ukompletowaniu: urządzenie nawigacyjne, żyroskop typu (P)(B)2362027, przetwornica typu (P)t-200(C)-III, kompas typu (P)(B)2.511.006, 

2 skrzynki połączeniowe].  

kpl 5 UWAGA_1

230
DIAGNOSKOP UDS 91/72-01 TABILIZAT. CZOŁG.  [do PT-91, T-72]. Nr fabr: P001119. Rok prod: 1996. Kraj prod: Polska. Producent: AWAT. [Diagnoskop niesprawny. 

Służy do diagnostyki stabilizatora uzbrojenia 2E28M czołgów PT-91 i T-72. W ukompletowaniu: blok pomiarowo-odczytowy, dynamometr elektroniczny, zestaw 

wiązek przewodów, wspornik bloku, obroża, linka do wymuszeń mechanicznych. Spakowany w walizce transportowej o wymiarach 460x330x160mm.]. 

kpl 1

231 KLIN ZSP-02-8. [do D-44. ]. Nr fabr: 50644. Rok prod: b.d. Kraj prod: b.d. Producent: b.d. Klin niesprawny technicznie. Wymiary 235x150x125mm. szt 1

232

KWADRANT ARTYLERYJSKI /DZIAŁOWY/ 9P133. [do 9P133]. Nr fabr: P-12334. Rok prod: b.d. Kraj prod: PL. Producent: "131" w owalu. Przyrząd niesprawny 

technicznie. Typ 51-F-201. 

W skrzynce drewnianej o wymiarach 225x195x50mm. 

szt 1

(UWAGA_2)

[poz. 232÷233]



233

ZESTAW REMONTOWY (1:36) 9P133. Nr fabr: b.d. Rok prod: b.d. Kraj prod: b.d. Producent: b.d. [do 9P133]. Zestaw niesprawny technicznie, częściowo 

niekompletny. Spakowany w 10 skrzyniach. Skrzynia nr 1 o wymiarach 410x190x120mm zawiera: 4 kable specjalne, 10 neonówek i  diodę. Skrzynia nr 2 o wymiarach 

845x640x440mm zawiera: głowicę, mechanizm programowy, zespół kontroli, przelicznik, zespół f-cz, zespół kombinowany, zespół demodulatorów, 5 różnych 

wzmacniaczy. Skrzynia nr 3 o wymiarach 1030x540x430mm zawiera: pulpit napędu elektrycznego, zespół napędu elektrycznego, przyrząd 9W452 do sprawdzeń PPK, 

przyrząd kontrolny 9W453. Skrzynia nr 4 o wymiarach 1020x800x355mm zawiera: analizator 9W376, przekształtnik napięcia 9W378, przelicznik 9W375M, zespół 

kombinowany 9W386 i wzmacniacz mocy 9W377. Skrzynia nr 5 o wymiarach 1115x600x455mm zawiera: 6 złączy ZSP-01-190 oraz 7 różnych przewodów i kabli 

połączeniowych. Skrzynia nr 6 o wymiarach 880x580x390mm zawiera przyrząd kierowania 9W 374 o nr fabr. 4(B)(L)P243. Skrzynia nr 7 o wymiarach 

420x440x240mm zawiera 3 pryzmaty z filtrem świetlnym. Skrzynia nr 8 o wymiarach 900x620x260mm zawiera: 6 przewodów (Nr 38-42), 2 skrzynki rozdzielcze, 3 

sprawdziany, rozdzielacz elektromagnetyczny, przyrząd specjalny ZSP.52-310, tulejki, nakrętki, obejmy, wkłady (lewy i prawy), złącza, sprężyny i pierścienie 

uszczelniające. Skrzynia nr 9 o wymiarach 845x730x295mm zawiera: stabilizator napięcia 9W119, skrzynkę rozdzielczą 9W330, wskaźnik zakłóceń 9W379, pulpit 

operatora 9W332 i pulpit operatora wynośny 9W333M. Skrzynia nr 10 o wymiarach 845x730x295mm zawiera: stabilizator napięcia 9W119, skrzynkę rozdzielczą 

9W330, wskaźnik zakłóceń 9W379, pulpit operatora 9W332, pulpit operatora wynośny 9W333M i lunetę 9(SZ)16.

kpl 1

234

KOMBINEZON PRZECIWMIKROFALOWY OM-1-B/R. Nr fabr: b/d. Kraj producenta: Polska. Rok produkcji: 1967-1969. Nazwa wytwórcy: Zakłady Przemysłu Odzież. w 

Mszczonowie. Kolor: Oliwkowy. 

Opis: Kombinezony dwuczęściowe, wykonane z tkaniny w kolorze oliwkowym wzmacnianej specjalną powłoką przeciwmikrofalową, jeden komplet składa się z 

kombinezonu i czepca ochronnego na głowę, część twarzowa posiada siatkę metalową odpinaną na zamek błyskawiczny. Kombinezony są wykonane w dwóch 

wariantach: 2 szt. wykonano jako płaszcze z kapturem i czepcem, a 4 szt.  jako kombinezony bez kaptura z czepcem. Brak badań dopuszczających do użytkowania.  

szt 6 UWAGA_1

235
Silnik W-54P KOMPLETNY, nr fabr.: 3623072, rok. prod.: b.d., kraj prod.: Rosja, prod.: b.d. Ukompl.: układ wydechowy, rozrusznik, pompa wtryskowa, koło 

zamachowe, rama pod silnik. 
szt 1

236 PULPIT WYNOŚNY DO PNR-500, sprzęt numerowy, lata prod.: 2008-2011. Kraj prod: PL. Producent: WB Electronics Sp. z o.o., używany. szt 76 UWAGA_1

237 PODNOŚNIK LEKKICH FIGUR BOJ. PPL-2A. Nr fabr/rok prod.: 143/1984; 239/1988; 3 szt.: b.d. Kraj prod: PL. Producent: ARMICS Kraków. Urządzenie, składające się ze 

stalowej obudowy, wewnątrz mechanizm wykonawczy i elektronika. Bez wyposażenia, szacunkowa waga ok. 25 kg. 

szt 5

238
SYGNALIZATOR TRAFIEŃ DO SYST."CZANTORIA". Nr fabr: 005/2002, Nr rej: 13-5749;  006/2002, Nr rej: 13-5750;  007/2002, Nr rej: 13-5751. Rok prod: 2002. Kraj 

prod: PL. Producent: ZPU EL-MA. Małe urządzenie optoelektroniczne, w plastikowej obudowie, z przewodami. 
szt 3

239
PULPIT STEROWNICZO-SYGNALIZACYJNY WPS-2M, nr fabr., rok prod.: b.d. Kraj prod: PL. Producent: Optimum s.c. Urządzenie elektroniczne, do sterow. 

podnośnikami figur bojowych, bez wyposażenia. kpl 3

240

STANOWISKO WAHLIWE WUW-84 I-03-03-001, nr fabr., rok prod.: b.d.  Kraj prod: PL. Producent: b.d. Konstrukcja wykonana z dwuteowników i szyn stalowych, 

poruszana silnikiem elektrycznym, służąca do strzelań wozów bojowych w warunkach dynamicznych. Całość o szacunkowej wadze 8 ton znajduje się w 

zabetonowanym wykopie pod wiatą. Wymiary konstrukcji 7 x 4 m. 

kpl 4 UWAGA_1

241 ROZRUSZNIK 9520PN1263-2SKOT. Nr fabr: b.d. Rok prod: b.d. Kraj prod: b.d. Producent: b.d. [do SKOT]. szt 1

242 TARCZA SPRZĘGŁA 9520PN717-SKOT. Nr fabr: b.d. Rok prod: b.d. Kraj prod: b.d. Producent: b.d. [do SKOT]. szt 2

243 USZCZELKA GŁOWICY-BRDM/010. Nr fabr: b.d. Rok prod: b.d. Kraj prod: b.d. Producent: b.d. [do BRDM]. szt 4

244
NOKTOWIZOR TBHO -2B (TWNO-2B). Nr fabr: 7911X6792. Rok prod: b.d. Kraj prod: ZSRR. Producent: b.d. [urządzenie w fabrycznej drewnianej skrzynce]. 

kpl 1

245 NOKTOWIZOR TKH-1C (TKN-1S). Nr fabr: 7909JU5045. Rok prod: b.d. Kraj prod: ZSRR. Producent: b.d. [urządzenie w fabrycznej drewnianej skrzynce]. kpl 1

(UWAGA_2)

[poz.237÷239]

(UWAGA_2)

[poz. 241÷243]

(UWAGA_2)

[poz. 244÷245 ]

(UWAGA_2)

[poz. 232÷233]



246

KASK OCHRONNY Z OSŁONĄ TWARZY. Nr fabr./rok prod: b.d.  Kraj prod: PL. Producent: Kaliskie Zakłady Przemysłu Terenowego. [Kask ochronny z włókna szklanego 

z ruchomą osłoną twarzy]. kpl 422 UWAGA_1

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

248 SZCZOTKA NIEIZOLOWANA  G250-3701020-A1,(do KRAZ), nr fabr./rok prod./kraj producenta/producent: b.d., nieużywana. szt 22

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

250 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, nieużywana. szt 10

251
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

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

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

254 WIENIEC ZĘB. KOŁA NAPIN. TRI 507-30-1012, (do TRI), nr fabr./rok prod./kraj producenta/producent: b.d., skorodowany,  wym. ok. 900x900mm, waga ok. 8kg. szt 20 UWAGA_1

255
AMORTYZATOR HYDRAULICZNY 765-32-Z116,(do BWP-1), nr fabr./rok prod./kraj producenta/producent: b.d., wypracowany, niesprawny, wym. ok. 400x300x60mm, 

waga ok. 18kg.
szt 77

256
AMORTYZATOR SPRĘŻYNOWY 765-33-Z107,  (do BWP-1), nr fabr./rok prod./kraj producenta/producent: b.d., wypracowany, niesprawny, wym. ok. 250x200x70mm, 

waga ok. 6kg.
szt 5

257
GŁOWICA BLOKU PRAWA-ZES. Z20-06-12-4, (do UTD-20), nr fabr./rok prod./kraj producenta/producent: b.d.,  z widocznymi śladami zużycia, wym. ok. 

800x350x250mm, waga ok. 35kg.
szt 1

258
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

259
ROLKA PODTRZYMUJĄCA 765-34-Z101, (do BWP), nr fabr./rok prod./kraj producenta/producent: b.d., z licznymi śladami wyekspl., elementy gumowe sparciałe, 

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

260
ROLKA PODTRZYMUJĄCA 765-34-Z102,(do BWP), nr fabr./rok prod./kraj producenta/producent: b.d., z licznymi śladami wyekspl., elementy gumowe sparciałe, 

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

261
ROLKA PODTRZYMUJĄCA 765-34-Z123, nr fabr./rok prod./kraj producenta/producent: b.d.  (do BWP), ze śladami wyeksploatowania, elementy gumowe sparciałe, 

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

262
WAHACZ PRZEDNI PRAWY 765-33-Z121 BWP, (do BWP-1), nr fabr./rok prod./kraj producenta/producent: b.d., skorodowany, wym. ok. 800x70x70mm, waga ok. 

15kg.
szt 1

263
WAHACZ ŚRODKOWY 765-33-Z186 BWP, (do BWP-1), nr fabr./rok prod./kraj producenta/producent: b.d., skorodowany, wym. ok. 800x70x70mm, waga ok. 15kg.

szt 4

264
WSPORNIK 765-12-Z231,(do BWP), nr fabr./rok prod./kraj producenta/producent: b.d.,  z widocznymi śladami użytkowania i korozji, wym. ok. 300x250x120mm, 

waga ok. 3kg. szt 3

265

INSTALACJA ROZLEWCZA IRS-2. Nr fabr: 860204. Rok prod: 1986. Producent: 264 POLMO-SHL KIELCE, kraj prod. Polska, urz. wyekspl. Ukompl.: zbiornik stalowy 

(złuszczony lakier, korozja) pojemności 3000 l. Urz. na samochodzie 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. Wyciągarka.

kpl 1

(UWAGA_2)
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(UWAGA_2)

[poz. 255÷256]

(UWAGA_2)
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(UWAGA_2)
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266

ZESP.URZ.DO ROZ.SKAŻ.NA SAM.OPANC.BRDM. Rok prod/ Kraj prod/Producent: b/d. Nr fabr. (L)X2042. Ukpl: rdst. R-123M nr 051979, urz. nawigacyjne TNA-3, 14 

peryskopów, 2 hełmofony, antena prętowa. Pojazd 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, korozja, 

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

267

ZESP.URZ.DO ROZ.SKAŻ.NA SAM.OPANC.BRDM. Nr fabr/Rok prod/Kraj prod/Producent: b/d. Ukpl: rdst. R-123M nr 0521820170, zestaw meteo, przyrząd 

rozpoznawania chem. PCHR-54M, sygnalizator skażeń GSP-11, przyrząd do pobierania materiałów skażonych, przyrząd do rozp. chem. PPCHR, 6 hełmofonów, 

antena prętowa, 14 peryskopów. Pojazd 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 wycieraczek. 4 koła rozmiar 13.00 R18. firmy STOMIL (w 

złym stanie), silnik rozkompl. z wyciekami. Wyciągarka, bez CPK.

kpl 1

268

ŁOPATA WIRNIKA NOŚNEGO 8AT-2710-00.[do Mi-8]. Nr fabr./rok prod.: 2(P)C 231080/0729/2012; 2(P)C 231080/0728/ 2012; 2(P)C 231080/0730/ 2012; 2(P)C 

231080/0727/ 2012; 2(P)C 231080/0726/ 2012. Kraj prod: Rosja. Producent: b/d. Wym. dł. 9777mm, szer. (cięciwa) 520mm. Waga 135kg. Paszport w BP AMW 

Warszawa, używana.

szt 5

269 ŁOPATA WIRNIKA NOŚNEGO 8AT-2710-00. [do Mi-8]. Nr fabr./rok prod.: 2TE 30326c/ 2004; 2TE 28326c/ 2004; 2TE 29326c/ 2004; 2TE 31326c/ 2004; 2TE 27326c/ 

2004. Kraj prod: Rosja. Producent: b/d. , wym.: dł. 9777mm, szer. (cięciwa) 520mm. Waga 135kg. Paszport w BP AMW Warszawa, używana. 

szt 5

270
BĘBEN KOŁA KT-97-310.[do Mi-8]. Nr fabr./rok prod.: 337634/1993; 613541/1976. Kraj prod: Rosja. Producent: b/d. Bęben średn. ok. 480mm i wys. ok. 300mm. 

Waga 39,6kg; wypracowany resurs kalendarzowy. szt 2

271
PRZEKŁADNIA GŁÓWNA WR-2.[do Mi-2]. Nr fabr:/rok prod: 684282042/1988; 474291021/1976. Kraj prod: PL. Producent: WSK. Urz. wym. 100x100x160cm. Waga 

302kg, wypracowany resurs kalendarzowy. 
kpl 2

272
TARCZA STERUJĄCA 50-22-000-00-02. [do Mi-2]. Nr fabr: 112305. Rok prod: 2001. Kraj prod: PL. Producent: b/d.Średn. ok. 600mm, wys. ok. 400mm,.Waga ok. 40kg, 

wypracowany resurs kalendarzowy. 
szt 1

273
WSPORNIK 50-50-510-00-01.[do Mi-2] Nr fabr: 06212. Rok prod: 2006. Kraj prod: PL. Producent: PZL Świdnik.Urządzenie o wym. 580x380x200mm. Waga ok. 8kg, 

wypracowany resurs kalendarzowy. szt 1

274
WENTYLATOR Z KPL.CHŁODNIC 2-6331-00 S.3. [do Mi-2]. Nr fabr: 888794. Rok prod: 1988. Kraj prod: Rosja. Producent: b/d.Średn. ok.300mm, wys. ok.500mm. 

Waga ok. 10kg, wypracowany resurs kalendarzowy. 
kpl 1

275
PRZEKŁADNIA POŚREDNICZĄCA 42-51-1000. [do Mi-2].Nr fabr: 2752081. Rok prod: 1978. Kraj prod: PL. Producent: WZL Łódź.Średn. ok.260mm, dł. ok.400mm. 

Waga ok. 5kg, wypracowany resurs kalendarzowy. 
szt 1

276
PRZEKŁADNIA TYLNA 42-61-1000. [do Mi-2].Nr fabr: 2851112. Rok prod: 1978. Kraj prod: PL. Producent: WZL Łódź.Urządzenie o wym. 700x400x200mm. Waga ok. 

10kg, wypracowany resurs kalendarzowy. szt 1

277
SZYBA OGRZEWANA LEWA W8BP-000-001.[do Mi-8]. Nr fabr: B8(B)(P)01185345108. Rok prod: 2008. Kraj prod: Rosja. Producent: b/d.Waga 11,3kg, wypracowany 

resurs kalendarzowy. 
szt 1

278
SZYBA OGRZEWANA PRAWA W8BP-000-002. [do Mi-8]. Nr fabr:/rok prod: B8345380380/2007; B8340290608/2008. Kraj prod: Rosja. Producent: b/d.Waga 11,3kg, 

wypracowany resurs kalendarzowy. 
szt 2

279

ŚMIGŁO OGONOWE 8-3904-000. [do Mi-8]. Nr fabr./rok prod.: YM(B)A041207/2007; YM(B)A034211/2012; YM(B)B157208/2008; YM(B)(G)276206/2006; 

YM(B)B182206/2006. Kraj prod: Rosja. Producent: b/d.Kpl. składa się z 3 łopat o nr każdej 9960098; 9960098; B014608; B014608; 260932. W skrzyni drewn. o wym. 

1900x500x500mm. Waga ok. 80kg. Paszport w BP AMW Warszawa, używane.

kpl 5

280
WENTYLATOR PRZEKŁADNI 8A-6311-00.[do Mi-8]. Nr fabr: 0B21504193. Rok prod: 1985. Kraj prod: Rosja. Producent: b/d.Urz. w skrzyni drewn. ,wym. 74x64x60cm. 

Waga 56kg, wypracowany resurs kalendarzowy. 
szt 1

281
WZMACNIACZ HYDRAULICZNY KAU-30B. [do Mi-8].Nr fabr: H028471339. Rok prod: 1988. Kraj prod: Rosja. Producent: b/d. Dł. 600mm, szer. 150mm., wys. 150mm. 

Waga 6kg, wypracowany resurs kalendarzowy. szt 1

(UWAGA_2)

[poz. 271÷273]

(UWAGA_2)

[poz. 274÷276]

(UWAGA_2)

[poz. 277÷281]

(UWAGA_2)

[poz. 268÷270]



282
KOŁO NOŚNE 065-21-SB26,  [do PTS-M]. Nr fabr: b/d. Rok prod: b/d. Kraj prod: b/d. Producent: b/d. Wyeksploatowane, zerwane bandaże kół nośnych. Średn. 

ok.770mm, wys. ok. 300mm. Waga ok. 121,14kg. 
szt 2 UWAGA_1

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

284 KOCIOŁ PODGRZEWACZA 131-1015010-B. [do Ził 131]. Nr fabr: b/d. Rok prod: b/d. Kraj prod: b/d. Producent: b/d. [Element składowy podgrzewacza rozruchowego 

silnika Ził 131. Współzamienność: ZIŁ-131W, ZIŁ-131-A; wymiary. dł. 650mm., śred. 200mm. Waga 17,3 kg.]. 

szt 1

285
ŻARÓWKA SAMOCHODOWA 32CP-28V A52463-2-10. Nr fabr: b/d. Rok prod: b/d. Kraj prod: b/d. Producent: b/d. [do HMMWV (Hummer)]. [ŻARÓWKA ŚWIATEŁ 

POZYCYJNYCH POJAZDU HMMWV. Moc  28v 5W. Wymiary: wys. 35mm., śred. 20mm. Waga ok. 0,01kg]. 
szt 7

286

KOŁO Z OGUMIENIEM GK 6,00X16. Nr fabr./rok prod.: 861100084/b/d, 861100059/b/d, 800210036/b/d, 800210011/b/d, 770300089/b/d, 880500125/b/d, 

880500134/b/d, 880500151/b/d, 870600026/b/d, 870600031/b/d, 810600071/b/d, 860100139/b/d, 850400017/b/d, 840100051/b/d. Kraj prod: b/d. Producent: 

b/d. [Układu jezdnego armat artyleryjskich ogólnego przeznaczenia.]. [Ukpl.: felga stalowa na 5 szpilek, opona z gumy lanej. Wym.: śred. ok. 725mm., wys. ok. 

180mm, Waga ok 60kg.] 

szt 14 UWAGA_1

287

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

288 Pak. cz. co SKOT [235.poz. Olsztyn] rok prod/kraj prod/producent: b.d. Spec. 17a_19 szt 1

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: 22 314 97 92

(UWAGA_2)

[poz. 284÷285]

(UWAGA_2)

[poz. 287÷288]


