
29.07.2021
Nr poz. Nazwa rzeczy ruchomej koncesjonowanej

(mienie używane, wycofane z zasobów MON i MSWiA)

Jm Ilość Uwagi

1

9MM PISTOLET MASZYNOWY WZ.1963, kat.3, państwo wytworzenia: Polska,  numer seryjny, rok wytworzenia, nazwa wytwórcy, oznaczenie 

handlowe, oznakowanie dodatkowe, wyposażenie w Załączniku nr 1_02, broń w  skrz. nr 62÷86,  waga 1 skrz. ok. 41kg, brezent w złym stanie, broń 

niesprawna technicznie [ Kategoria broni: A2 ] 

kpl 1490

2 SKRZ.DREW.NA HEŁMY 1342x620x568, nr fabr./rok prod./kraj producenta/producent:b/d, nr skrz. od 62 do 86 szt 25

3

9MM PISTOLET MASZYNOWY WZ.1963, kat.3, państwo wytworzenia: Polska,  numer seryjny, rok wytworzenia, nazwa wytwórcy, oznaczenie 

handlowe, oznakowanie dodatkowe, wyposażenie w Załączniku nr 1_06, broń w  skrz. nr 51÷100,  bron z widocznymi śladami zużycia, broń 

niesprawna technicznie [ Kategoria broni: A2 ] 

kpl 967

4 SKRZ.DREWNIANA 1050x500x300, nr fabr./rok prod./kraj producenta/producent:b/d, nr skrz. nr 51÷77 szt 27

5 SKRZYNIA DREW.NA PM WZ.63, 690x490x240MM, nr fabr./rok prod./kraj producenta/producent:b/d, nr skrz. nr 78÷100 szt 23

6
ZESTAW REMONTOWY NR1/R-114/114D, [do R-114], Nr fabr./ Rok prod./ Kraj prod./ Producent: b/d., w  skrzyni drewn. o wym. 600x460x360mm. 

Ukpl.: futerały brezentowe, pasy nośne, przewody połączeniowe. Waga 1kpl. 43kg. 
kpl 8 UWAGA_1

7
BLOK ROZDZIAŁU ZASILANIA BRZ RWŁC-10/T, nr fabr.: 080/2001, rok prod.2001; 160/2002, rok prod.2002, 084/2001, rok prod.2001; 078/2001, rok 

prod.2001; kraj prod.PL, prod. WZŁ Zegrze, bez wyposażenia i opakowania. 
szt 4 UWAGA_1

8
TABLICA ROZDZIAŁU ZASILANIA TRZ, nr fabr.:108/2001, rok prod.2001; 084/2001, rok prod.2001; 078/2001, rok prod.2001; 079/2001, rok 

prod.2001; kraj prod.PL, prod. WZŁ Zegrze, bez wyposażenia i opakowania, ZWD-3. 
szt 4 UWAGA_1

9 SWORZEŃ 401-37-211, [do GM 426], nr fabr/rok prod/kraj prod/ producent: b.d.  Wymiary: dł. 83mm, fi 23 mm; nieużywany. szt 25 UWAGA_1

10
SIŁOWNIK HAM.TATRA 815443-612-131-000, [do TATRA 815], nr fabr/rok prod/kraj prod/ producent: b.d. Siłownik sterowania hamulcem górskim 

(silnikowym). Wymiary dł. 114 mm, fi 70mm. 
szt 3 UWAGA_1

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

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

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

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

15 PRZYRZĄD DO KONTROLI CELOWANIA NPGO-7. Nr fabr: S83322, S83324, S83325. Rok prod: 1953. Kraj prod: PL. Producent: 131. szt 3

16 ANTENA PÓŁTELESKOPOWA 415-6541--103-021, (do WD R-2) nr fabr./rok prod./kraj prod./prod.b.d.; antena dwuelementowa. szt 8

17 GŁOŚNIK 405-5516-303-012, (do WD R-5) nr fabr./rok prod./kraj prod./prod.b.d. szt 8

18 MIERNIK 12/B-6472-204-1 (do R-140), nr fabr./rok prod./kraj prod./prod.b.d.; płytka drukowana z elektroniką. szt 9

19 MIERNIK ZNIEKSZTAŁCEŃ 12/B-6472-701-1 (do R-140), nr fabr./rok prod./kraj prod./prod.b.d.; płytka drukowana z elektroniką. szt 2

20 CZŁON ANTENY MAG. 405-5516-014-010 (do WD R-5) nr fabr./rok prod./kraj prod./prod.b.d. szt 8

21 CZŁON ANTENY MAG. 405-5516-014-029 (do WD R-5) nr fabr./rok prod./kraj prod./prod.b.d. szt 8

22 CZŁON-I MASZTU 405-5536-555-025 (do WD R-5) nr fabr./rok prod./kraj prod./prod.b.d. szt 8

23 CZŁON-II MASZTU 405-5536-566-027 (do WD R-5) nr fabr./rok prod./kraj prod./prod.b.d. szt 8

24 LICZNIK CZASU PRACY 10401 (łączność) nr fabr./rok prod./kraj prod./prod.b.d.; moduł elektroniczny. szt 1

25 SZCZELINOMIERZ 0,15MM 802 (łączność) nr fabr./rok prod./kraj prod./prod.b.d. szt 6

(UWAGA_2)

[poz. 16÷17]

(UWAGA_2)

[poz. 18÷19]

(UWAGA_2)

[poz. 20÷23]

(UWAGA_2)

[poz. 24÷25]

 przetarg nr 14/OS/2021 organizowany przez DMR AMW w dniu: 

WYCIĄG Z FORMULARZA OFERTOWEGO - UZBROJENIE 

(UWAGA_2)

[poz. 1÷2]

(UWAGA_2)

[poz. 3÷5]

(UWAGA_2)

[poz. 11÷15]



26 ŁĄCZNICA ŁP-10MR. Nr fabr: 61456. Rok prod: 1981. Kraj prod: PL. Producent: "67" w rombie. Łącznica bez wyposaż., w brezentowym pokrowcu. szt 1

27 NOKTOWIZOR SAMOCHODOWY PNW-57A, sprzęt numerowy, rok prod. 1963 ÷ 1969, kraj prod.Polska, prod. PZO. kpl 280

28 NOKTOWIZOR SAMOCHODOWY PNW-57E, , nr fabr./rok prod.: E867785/1966, 869344/1966, kraj prod.ZSRR, prod.b.d. kpl 2

29

BUSOLA ARTYLERYJSKA PAB-6, nr fabr./rok prod.: B1063/1985, B1089/1985, B1100/1985, B8915/1985, B1003/1985, B1104/1985, C16046/1985, 

D8522/1985, D35045/1985, E4001/1985, U34520/1985, U34536/1985, U34534/1985, U34539/1985, U34510/1985, Z2824/1955, 05568/b.d.; kraj 

prod.Polska, prod. PZO; busola w etui, z trójnogiem. 

kpl 17 UWAGA_1

30 NOKTOWIZOR NSPU, nr fabr.(Y)1571, rok prod.b.d., kraj prod. ZSRR, prod. "Trójkąt wpisany w trójkąt";  urządzenie w metalowej skrzynce. kpl 1

31 NOKTOWIZOR PPN-3, nr fabr./rok prod.: E94119/b.d., U90007/b.d., kraj prod. Polska, prod. PZO; urządzenie w fabrycznej skrzynce. kpl 2

32 PERYSKOPOWY KĄTOMIERZ BUSOLA PAB, sprzęt numerowy, rok prod. 1945  ÷ 1969, kraj prod. Polska, prod. PZO; busola i kątomierz w etui. kpl 84 UWAGA_1

33 CELOWNIK OP-2-7, nr fabr./rok prod.: F2880/1956, O65076/b.d., kraj prod. Polska, prod. PZO; urządzenie w drew. skrzynce. kpl 2 UWAGA_1

34 KĄTOMIERZ DZIAŁOWY PG-1 Z KOLIMATOREM, nr fabr./rok prod.: K0474A/b.d., N(B)00629/b.d., kraj prod. Polska, prod. PZO kpl 2 UWAGA_1

35

ZESTAW MINERSKI MAŁY ZMM. Nr fabr: b/n. Rok prod: bd. Kraj prod: PL. Producent: bd. Zestaw ukpl. w 80 %: macki minerskie, 2 wykrywacze W-4P, 

taśma minerska, linka stilonowa, 2 kotwiczki, 2 bloczki, chorągiewki czerwone i białe, obciskacz do spłonek, 3 noże sap. niesprawne, pokrowce 

brezentowe, brak nożyc do drutu. Całość w skrz. drewn. o wym.: 105x55x35 cm. 

kpl 1

36

ZESTAW MINERSKI MAŁY ZMM. Nr fabr: b/n. Rok prod: bd. Kraj prod: PL. Producent: bd. Zestaw ukpl. w 60 %: macki minerskie, 1 wykrywacz W-4P, 

taśma minerska, linka stilonowa, 2 kotwiczki, 2 bloczki, chorągiewki czerwone i białe, nożyce do drutu, pokrowce brezentowe, brak obciskacza do 

spłonek i noży. Całość w skrzyni drewnianej o wym.: 105x55x35 cm. Zestaw w złym stanie technicznym.

kpl 1

37 Butla UPP 172-82-054Z-B, (do T-72), Nr fabr/rok prod/kraj prod/producent: b.d. szt 15 UWAGA_1

38
WIENIEC ZĘBATY KOŁA NAPĘD. 765-16-15 BWP. [do BWP]. Nr fabr/Rok prod/Kraj prod/ Producent: b/d. Wyekspl., wym.:ø 60cm, wys. ok. 8cm, 

waga 25kg. 
szt 100 UWAGA_1

39

CIĄGNIK KOŁOWY EWAKUACYJNY TATRA-815, nr fabr./nr podw. TNT815TP6GKD11298, rok prod.1989, kraj prod. Czechy, prod. Tatra Truck, nr rej. 

UE02146, data 1 rej. 1989-10-24, nr siln. 7458, przegląd 08-11-2018 r., przebieg 92655, waga 17500 kg z balastem ( 3 betonowe ciężary, każdy o 

wadze 2500 kg. Nieliczne oznaki korozji na karoserii, silnik 12-cylindrowy - wały, mosty z mało widocznymi wyciekami, oświetlenie popękane; 5 

kluczyków + kluczyk do stacyjki, ogumienie 7 szt. (wraz z kołem zapasowym) rozmiar 445/65/22,5 firmy BARUM, (koło zapasowe nieużywane); 

wyciągarka. Pojazd niesprawny technicznie.

szt 1

40
ŁOPATY WIRNIKA NOŚNEGO 30-29-000-00-03 [do W-3]. Nr fabr. kompletu: 241, numery poszczególnych łopat :A3009216, A3009219, A3009220, 

A3009223, Rok prod: 2005. Producent: WSK Świdnik/kraj prod.PL. Dokumentacja niekompletna (w BP AMW) 
kpl 1

41

ŁOPATY WIRNIKA NOŚNEGO BAT-2710-00,(do Mi-14) nr fabr. 2PS, rok prod. 2013, kraj prod. Rosja, prod.b.d.; kpl składa się z 5 łopat nr: 

334041/2031, 334041/2032, 334041/2033, 334041/2034, 334041/2035; wym.każdej: 9500x540x50mm; waga każdej ok.130kg; Łopaty od początku 

przepracowały 264 godz.17 min., liczba remontów: 0; dokumentacja techniczna: 5 certyfikatów, protokół techniczny ( do odbioru w jedn.wojskowej 

). 

kpl 1

42

ŁOPATY WIRNIKA NOŚNEGO BAT-2710-00,(do Mi-14) nr fabr.2PS, rok prod. 2014, kraj prod. Rosja, prod.b.d.;  kpl składa się z 5 łopat nr: 

438045/4051, 438045/4052, 438045/4053, 438045/4054, 438045/4055, wym.każdej: 9500x540x50mm; waga każdej ok.130kg; Łopaty od początku 

przepracowały 185 godz. 45 min., liczba remontów: 0; mienie w skrzyni drewn., która nie podlega przekazaniu; dokumentacja techniczna: 5 

paszportów, protokół techniczny (do odbioru w jedn.wojskowej).

kpl 1

(UWAGA_2)

[poz. 30÷31]

(UWAGA_2)

[poz. 35÷36]

(UWAGA_2)

[poz. 41÷42]

(UWAGA_2)

[poz. 27÷28]



43

PRZEKŁADNIA GŁÓWNA WR-14, (do Mi-14) nr fabr. 1040143705020, rok prod.1987, kraj prod. Rosja, prod. b.d.; wym. 1800x1200x1100mm, waga 

ok. 842,5 kg; przekładnia od początku przepracowała 2457 godz. 33 min.; liczba remontów: 2; po remoncie przepracowała 821 godz. 56 min.; 

dokumentacja techn.: 3 książki, protokół techniczny  (do odbioru w jedn.wojskowej).

kpl 1

44

PRZEKŁADNIA KOŃCOWA 246-1517-000, (do Mi-14), nr fabr. (L)0407081, rok prod. 1994, kraj prod.Rosja, prod.b.d.; wym. 1150x550x350mm; waga 

ok. 59 kg; przekładnia od początku przepracowała 2475 godz. 12 min.; liczba remontów: 2; od ostatniego remontu przepracowała 702 godz. 15 

min.; dokumentacja techn.: paszport, protokół techniczny  (do odbioru w jedn.wojskowej).

kpl 1

45

WAŁ TYLNY 8A-1516-000, (do Mi-14), nr fabr. (L)0406078, rok prod. 1994, kraj prod. Rosja, prod.b.d.; wał składa się z 6 elementów dł. ok.: 1200mm, 

1200mm, 1300mm, 1500mm, 4300mm, 2900mm; waga ok.57kg; wał od początku przepracował 2475 godz.12 min.; liczba remontów: 2; po 

remoncie przepracował 702 godz. 15 min.; dokumentacja techn. -protokół techniczny  (do odbioru w jedn.wojskowej).

szt 1

46

TURBINOWY SILNIK ROZRUCHOWY AI-9, (do Mi-14), nr fabr. H97930002, rok prod. 1979, kraj prod. Rosja, prod.b.d.; wym. 900x700x600mm; waga 

ok. 100kg; silnik od początku przepracował 193 godz. 34 min.; liczba remontów: 4; od ostatniego remontu przepracował 3 godz. 12 min.; 

dokumentacja techn. 1 książka, protokół techniczny (do odbioru w jedn.wojskowej).

szt 1

47
SILNIK KOMPLETNY 375-1000260B, nr fabr.: 9340, rok prod./ kraj producenta/producent: b/d, niesprawny, zatarty wał korbowy i zatarte panewki 3 

i 4 korbowodu, w ukpl. skrzynia biegów, przechowywany na stojaku metalowym - własność JW.  (do URAL)
szt 1

48
RADIOSTACJA R-809M2, nr fabr. 0946, rok prod. 1982, kraj prod. ZSRR, prod.b.d.; ukpl.: blok sieciowy nr 2368, antena, przewód antenowy, 

słuchawki, torba telegrafisty, pokrowiec brezentowy, ZIP z cz. zapasowymi; waga ok.10kg; mienie wyeksploatowane. 
kpl 1

49

STANOWISKO DIAGN.DO R-3501 WT-96-3501, nr fabr.b.d., rok prod. 1999, kraj prod./prod.b.d.; ukpl.: laptop TOSHIBA SP4600 SERIA NO 51245076G 

( bez dysku twardego), zasilacz sieciowy, przewód zasilający, mysz komputerowa, przyrząd manipulacyjny, antena; waga ok. 3kg; uszkodzone 

mocowanie ekranu komputera, mienie wyeksploatowane.

kpl 1

50
REJESTRATOR RK-84, nr fabr. 236C901526, rok prod. 1990, kraj prod./prod.b.d.; urządzenie elektroniczne, wym. 470x440x200mm, waga ok. 10kg; 

ukpl.: słuchawki, kpl. kabli; mienie wyeksploatowane.
szt 1

51

SPRAWDZIAN S-123Z, nr fabr. 623, rok prod. 1975, kraj prod.b.d., prod. MERATRONIK; urządzenie elektroniczne, w skrzyni drewn. o wym. 

610x420x420mm; ukpl.: komplet kabli połączeniowych w pokrowcu brezentowym; waga ok. 15kg; mienie wyeksploatowane. szt 1

52

ZESTAW WSKAŹNIKÓW WYNOŚNYCH WISP-75T, nr fabr. 83575, rok prod. 1988, kraj prod./prod.b.d.; podstawowe ukpl.: pulpit ONJ-75- 1 szt., stojak 

zasilający SP-9 -1 szt., szafa sprzężania i obróbki sygnału -1 szt., pulpit operatora kontroli lotów-sekcja I -1 szt., pulpit operatora kontroli lotów sekcja 

II -1 szt., pulpit operatora kontroli podejścia do lądowania -1 szt., pulpit dyżurnego naprowadzania, metalowa szafa zapasowych podzespołów i 

TŚM, kable montażowe -1 kpl.( w koszu siatkowym -własność jw.), lampy oscyloskopowe -2 szt., skrzynie drewn. z zapasowymi układami scalonymi -

3 szt., krzesła obrotowe -3 szt.; waga zestawu ok. 5000 kg; urządzenie wyeksploatowane, z widocznymi uszkodzeniami i korozją.

kpl 1

53

KAMIZELKA KULOODPORNA LEKKA ZEWNĘTRZNA, nr fabr./rok prod.: 27076/b.d., 27250/08/2000/2000, 21534/b.d., 37368/03/06/2006, 

37249/02/06/2006, 37326/03/06/2006, 37301/03/06/2006, 37617/04/01/b.d., 37278/03/06/2006, 37304/03/06/2006, 37582/04/06/2006, 

34680/2005, 34111/01/05/2005, 34786/2005, 34793/b.d., 34782/b.d., 34788/b.d., 34726/b.d., 34268/01/05/2005, 34790/2005, 34769/2005; kraj 

prod.: 20 szt. Polska, 1 szt.b.d.; prod.: 13 szt. Moratex, 7 szt. Lubawa, 1 szt. b.d.; wym.640x640x40mm, waga ok. 4kg; dwa lub trzy wkłady 

balistyczne; 17 szt. toreb transportowych; kamizelki bez aktualnego atestu. 

kpl 21 UWAGA_1

(UWAGA_2)

[poz. 44 ÷ 45]



54
KAMIZELKA KULOODPORNA KAMUFLOWANA, nr fabr.: 9/7964, 9/7923, rok prod. 1999, kraj prod. Polska, prod. Moratex; wym. 640x640x40mm, 

waga ok. 3kg, torba transportowa, dwa wkłady balistyczne, kamizelki bez aktualnego atestu.
kpl 2

55

KAMIZELKA KULOODPORNA LEKKA WEWNĘTRZNA, nr fabr.: 50680/01/06, 50603/01/06, 50932/02/06, 50921/02/06,50898/02/06; rok prod. 2006, 

kraj prod. Polska, prod. Moratex; wym. 640x640x40mm, waga ok. 3kg, 2 wkłady balistyczne, zapasowa kamizelka bez wkładów, torba transportowa; 

kamizelki bez aktualnego atestu.

kpl 5

56

KAMIZELKA KULOODPORNA LEKKA WEWNĘTRZNA KAMUFLOWANA, nr fabr.: 38930/03/05, 38869/03/05, 38877/03/05, 38476/01/05, 

38493/01/05, rok prod. 2005, kraj prod. Polska, prod. Moratex; wym. 640x640x40mm, waga ok. 3kg, 2 wkłady balistyczne, zapasowa kamizelka bez 

wkładów, torba transportowa; kamizelki bez aktualnego atestu.

kpl 5

57
HEŁM KULOODPORNY, nr fabr.: 4 szt. 01/2001, rok prod. 2001, kraj prod.b.d., prod. Resal; wym. 300x260x200mm, waga ok. 1,8kg; ukpl.: poszycie 

zewnętrzne, wkład z siatką, wizualnie w dobrym stanie 
szt 4 UWAGA_1

58

ZESTAW LAS.SYM.STRZ.CZANTORIA-2 LSS-2/0, [do KTO ROSOMAK], nr fabr. LSS438, rok prod. 2007,  producent: KOLT S.A, kraj prod.PL. Sprzęt 

niesprawny, ślady eksploatacji. Ukompl: zespół nadajnika nr 438, zestaw kabli, zespół monitora nr 008, pilot nr  008, wziernik nr  008. Figura bojowa 

nr:  031-1szt., 032-1szt.,  033-1szt., r 034-1szt. W skrzyni, wym. ok.900x700x700mm. Waga ok. 70kg.

kpl 1

59

ZESTAW LAS.SYM.STRZ.CZANTORIA-2 LSS-2/0, [do KTO ROSOMAK], nr fabr. LSS437, rok prod. 2007, kraj prod: PL, producent: KOLT S.A. Sprzęt 

niesprawny, ślady eksploatacji. Ukompl: zespół nadajnika nr 437, zestaw kabli, zespół monitora nr 007, pilot nr 007, wziernik nr 007. Figura bojowa 

nr: 027-1szt., 028-1szt., 029-1szt., 030-1szt. W skrzyni, wym. 900x700x700mm.Waga ok. 70kg.

kpl 1

60
CECHY DO TAŚM MINERSKICH, nr fabr./rok prod./ kraj prod./ prod.: b.d. Woreczek brezentowy z zestawem cech. Wym.ok. 100x150x15mm. Waga 

ok.0,2kg. 
szt 2

61

ZESTAW MINERSKI MAŁY ZMM, nr fabr./rok prod./ kraj prod./ prod.: b.d. Zestawy wyekspl., ślady użytkowania, Ukompl: sznur minerski- 4 szt., 

taśma minerska- 2 szt., komplet cech -1szt., zestaw żyłki- 1 szt.,bloczek- 2 szt., kotwiczka -2 szt., nożyce- 1 szt., nóż -2 szt., obciskacz do spłonek- 2 

szt.; 2 kpl nie posiadają noży. W skrzyni transportowej o wym.1050x530x350mm,waga ok. 35kg.

kpl 13

62
ZAPALARKA TZK-100A, nr fabr./rok prod./ kraj prod./ prod.: b.d. Niesprawna, liczne ślady użytkowania, pokrowiec poprzecierany, porwany.

szt 1

63

WYKRYWACZ MIN W-3P, nr fabr: 137-2352-0964, 137-8041-1265, rok prod./kraj prod./ prod.: b/d. Nr fabr. 137-2352-0964 - ukpl.: wykrywacz, 4 

drążki, ostrze macki, słuchawki z przewodem, włącznik, pokrowiec. Nr fabr. 137-8041-1265 - ukpl.: wykrywacz, 1 drążek, ostrze macki, słuchawki z 

przewodem, zaślepka, pokrowiec.  Wykrywacz wyeksploatowany, w złym stanie. Waga ok. 3kg. 

kpl 2

64

URZĄDZENIE  DO NAUKI CELOW. TKC-52. Nr fabr: b/d. Rok prod: b/d. Kraj prod: Polska, producent: WZU Nr 1 Kraków. Urządzenia w 6 skrz. drew. o 

wym.: 5 skrzyń 550x330x280mm. (w każdej znajduje się 1 rejestrator trafień, 1 luneta, stojak rejestracyjny 12 elementowy, przewód zasilający z 

końcówkami), 1 skrzynia 900x55x240mm, w której znajduje się rejestrator trafień z wyświetlaczem, odbiornik elektrooptyczny, stojak rejestratora 

(nogi) 12 elementowy, przewód zasilający. Waga ok. 103kg. 

kpl 1

65

PERYSKOP DUŻEGO ZWIĘKSZANIA PBU, nr fabr. 41810, rok prod./kraj prod./ prod.: b.d. Dodatkowy nr. fabr. P38231. Ukpl.: peryskop, futerał 

brezentowy o wym. 850x230x180mm. Peryskop WZ -74, -87. Waga ok. 8kg. Mienie wizualnie z widocznymi śladami zużycia, lekko pogięta obudowa, 

elementy optyczne bez widocznych uszkodzeń.

kpl 1

66
ANTENA ANT-181R WT-97-ANT181R, nr fabr/rok prod./kraj prod./prod.: b/d. (Element do radiostacji typ 9200-3). Antena dł. ok. 1620mm. Waga ok. 

0,2kg. Mienie wyeksploatowane z wyraźnie widocznymi śladami zużycia.
szt 12

67
ANTENA ANT-182 WT-97-ANT182, nr fabr/rok prod./kraj prod./prod.: b/d.  (Element do radiostacji pokładowej typ RRC-9500-3). Antena składa się z 

dwóch części, dł. ok. 1450mm i 1180mm. Waga ok. 0,3kg. Mienie wyeksploatowane z wyraźnie widocznymi śladami zużycia.
szt 1

(UWAGA_2)
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68
ANTENA ANT-210 KK-ANT-210-01, nr fabr/rok prod./kraj prod./prod.: b/d. (Element do radiostacji pokładowej typ RRC-9311AP). Antena dł. ok. 

1550mm. Waga ok. 0,2kg. Mienie wyeksploatowane z wyraźnie widocznymi śladami zużycia.
szt 4

69
ANTENA MAGNETYCZNA ATM-152+AD6, nr fabr/rok prod./kraj prod./prod.: b/d.  Antena o wys. 450mm, z podstawą magnetyczną. Ukpl.: przewód 

połączeniowy. Waga ok. 0,3kg. Mienie wyeksploatowane z wyraźnie widocznymi śladami zużycia.
szt 1

70
ANTENA TAŚMOWA 3581/2 3581-0000-2, nr fabr./rok prod: b/d. Kraj prod: Polska, prod.: RADMOR. (Element do radiostacji 3501). Antena dł. ok. 

1200mm. Waga ok. 0,2kg. Mienie wyeksploatowane z wyraźnie widocznymi śladami zużycia.
szt 4

71
ANTENA TAŚMOWA 3581/3 3581-0000-3, nr fabr./rok prod.: b/d. Kraj prod: Polska, producent: RADMOR. (Element do radiostacji 3501). Antena dł. 

ok. 1200mm. Waga ok. 0,2kg. Mienie wyeksploatowane z wyraźnie widocznymi śladami zużycia.
szt 1

72
PRĘT ANTENOWY AEA165 1153-5901-016, nr fabr/rok prod./kraj prod./prod.: b/d.  (Element do radiostacji RRC 9211). Pręt  dł. ok. 1300mm. Waga 

ok. 0,2kg. Mienie wyeksploatowane z wyraźnie widocznymi śladami zużycia.
szt 4

73 ZAŚLEPKA DO PISTOLETU P-99 WALTHER, nr fabr./ rok prod./ kraj prod./prod.: b.d. szt 1 904 UWAGA_1

74

APARATOWNIA POLOWA PAK-2000, nr fabr. 0232416; samochód STAR-266 :nr rej. UAK0552, data 1-szej rej. 26.10.1982, rok prod. 1982, kraj prod. 

Polska, nazwa wytwórcy: FSC Starachowice, nr podwozia: A266022311366, nr siln. 61355, przebieg pojazdu: 26884 km. Wyposaż.: wciągarka, bez 

układu CPK, 6 kół + zapasowe z ogumieniem o rozmiarze 12.00-20. Bez narzędzi kierowcy, akumulatorów i sprzętu inż-sap. Samochód niesprawny 

technicznie. Bez paliwa i płynów eksploatacyjnych. Nieliczne ogniska korozji.  Nadwozie (AUM 117) przygotowane do montażu nowych urządzeń. 

Zdemontowe poszycie wewnętrzne, ocieplenie, przegrody wewnętrzne. Nieliczne ogniska korozji na poszyciu. Pojazd (STAR 266) przechowywany na 

placu.

szt 1

75

MOST POZORNY, nr fabr. IN-01327, rok prod./kraj prod./prod. b.d. Most oznaczony nr III,  niekompletny (ukompl. ok. 60%), technicznie niesprawny. 

Uszkodzone pokrycie lakiernicze elementów metalowych oraz rozwarstwienie powłok z laminatu poliestrowo-szklanego pływaków, odsłaniające 

szkielet i piankę poliuretanową. Na wspornikach, gniazdach na słupki poręczowe oraz kładkach występują liczne ogniska korozji. Pasy pokładu 

mostu wykonane z tworzywa sztucznego uległy nieodwracalnym zmianom chemicznym, tracąc właściwości plastyczne. W ukompl. silnik zaburtowy 

DE-45DS (niesprawny technicznie; nr fabr. 01327; producent ZM DEZAMET), w skrz. drewn. o wym. 1680x480x760mm. W skład kpl. wchodzi 100 

pływaków (wym.4200x280x200mm), 90 pomostów (wym.3900x450mm), 7 pali, 3 bębny z liną metalową, 38 bel. z siatką pomostową, 75 łączników 

(wym.1750mm), 60 słupków (wym.1150mm), 50 połówek koła ratunkowego.

kpl 1

76

MOST POZORNY, nr fabr. IN-00223, rok prod./kraj prod./prod. b.d. Most oznaczony nr IV, niekompletny (ukompl. ok 60%), technicznie niesprawny. 

Uszkodzone pokrycie lakiernicze elementów metalowych oraz rozwarstwienie powłok z laminatu poliestrowo-szklanego pływaków, odsłaniające 

szkielet i piankę poliuretanową. Na wspornikach, gniazdach na słupki poręczowe oraz kładkach występują liczne ogniska korozji. Pasy pokładu 

mostu, wykonane z tworzywa sztucznego uległy nieodwracalnym zmianom chemicznym, tracąc właściwości plastyczne. W ukompletowaniu silnik 

zaburtowy DE-45DS (niesprawny technicznie; nr fabr. 00223; producent ZM DEZAMET) spakowany w skrz. drewn. o wym. 1680x480x760mm. W 

skład kpl. wchodzi 110 pływaków (wym.4200x280x200mm), 90 pomostów (wym.3900x450mm), 3 pale, 2 bębny z liną metalową, 35 bel z siatką 

pomostową, 50 łączników (wym.1750mm), 40 szpilek, 50 połówek koła ratunkowego.

kpl 1

77

TRANSPORTER ROZ.INŻ.TRI Z S.JAMZ238WM.(transporter rozpoznania inżynieryjnego) Nr fabr: 5180018055. Rok prod: 1985. Nr rej: UBS4928. Data 

1-rej: 1986-01-20. Producent: Huta Stalowa Wola/kraj prod.PL; Podwozie nr 5180018055, silnik nr 924947, przebieg 1704 km. Ukompl: telefon 

pokład. R-124, 2 x przystawka zewu akustycz. PZA 2/3, wieża wkm uniwersalna.  Uszkodzony silnik i skrzynia biegów. Zmurszałe przewody, 

popękane szyby pancerne, zużyte gąsienice. Bez wyposaż. i narzędzi. Wycieki i rdza. Niesprawny układ skrętu. Dziurawy zbiornik paliwa.

szt 1

(UWAGA_2)

[poz. 66÷72]



78

TRANSPORTER ROZ.INŻ.TRI Z SIL.SW/680.(transporter rozpoznania inżynieryjnego) Nr fabr: 533059002. Rok prod: 1990. Nr rej: UBS5079. Data 1-rej: 

1990-05-29. Producent: Huta Stalowa Wola/kraj prod.PL; Podwozie nr 533059002, silnik nr TT89110023, przebieg 2921 km. Ukompl: telefon pokład. 

R-124, 2 x przystawka zewu akustycz. PZA 2/3, wieża wkm uniwersalna.  Uszkodzony silnik i skrzynia biegów. Zmurszałe przewody, popękane szyby 

pancerne, zużyte gąsienice. Bez wyposaż. i narzędzi. Wycieki i rdza. Niesprawny układ skrętu. Dziurawy zbiornik paliwa.

szt 1

79
DYNAMOMETR ZEGAROWY DO 50 KG CM-9520-00.  Nr fabr: 1773635-286, rok prod/Kraj prod/producent:b.d. Przyrząd niesprawny, brak wskazań. 

Od początku ekspl. przepracował 39 lat.
szt 1

80
DYNAMOMETR ZEGAROWY DO 3 KG CM-9530-00, [do ZLT]. Nr fabr: F078103. Rok prod: 1981. Kraj prod: b/d. Producent: b/d. Urządzenie 

pomiarowe, wym. dł. 200mm, śred. 80mm (zakres pracy od 0-3kg.) Waga ok. 0,2kg. 
szt 1

81
DYNAMOMETR 1000-5000 DK-3. Nr fabr: b/d. Rok prod: 1965. Kraj prod./producent: b/d. Urządzenie pomiarowe w opakowaniu kartonowym o 

wym. 260x70x40mm., działające w przedziale od 1 - 5kg. Waga ok. 0,2kg.
szt 1

82
KOŁO LEWE KT-96-200-2, [do śmigłowca Mi-2]. Nr fabr: 57132/78. Rok prod: 1978. Kraj prod: PL. Producent: b/d. Koło wym.: wys. 200mm., średn. 

300mm. Koło przepracowało od początku eksploatacji 9998 lądowań, od ostatniego remontu  6644 lądowania. Waga ok. 10kg.
szt 1

83

KOŁO PODWOZIA GŁ. 4142-260-0000-00, [do śmigłowca Mi-2]. Nr fabr/rok prod.: H960510/1996, H010212/2020, H000647/1976. Kraj prod: PL. 

Producent: b/d. Koło wym.: wys. 240mm., średn. 320mm. Waga ok 12kg. Ukpl.: hamulec.

Koło nr fabr. H960510 od początku eksploatacji wypracowało 1051 godz. i 52 min., przeszło 1 remont od którego wypracowało 834 godz. 30min.

Koło nr fabr. H010212 od początku eksploatacji wypracowało 2005 godz. i 52 min. Brak informacji odnośnie remontu. 

Koło nr fabr. H000647 od początku eksploatacji wypracowało 1868 godz. i 01 min., przeszło 1 remont od którego wypracowało 776 godz. 32min.

szt 3

84
KOŁO PRAWE KT-96-200-1, [do Mi-2]. Nr fabr: 57034/78. Rok prod: 1978. Kraj prod: PL. Producent: b/d. Koło wym.: wys. 200mm., średn. 300mm. 

Koło przepracowało od początku eksploatacji 9998 lądowań, od ostatniego remontu  6644 lądowania. Waga ok. 10kg.
szt 1

85
KOŁO PRZEDNIE K-350, [do Mi-2]. Nr fabr: 113939, 113942. Rok prod: 2006. Kraj prod: PL. Producent: b/d. Koło wym.: dł. 130mm., średn. 130mm. 

waga ok. 1kg. Koło wypracowało 5670 lądowań.
szt 2

86

KRATOWNICA LEWA 50-41-200-00-10, [do Mi-2]. Nr fabr./rok prod.: 112731L/2000, 112619L/1997. Kraj prod: PL. Producent: b/d. Urządzenie o 

wym. 1250x500x150mm. Waga ok. 2kg. Urządzenie nr fabr. 112731L od początku eksploatacji wypracowało 1450 godz. 47 min. Urządzenie nr fabr. 

112619L od początku eksploatacji wypracowało 2376 godz. 57 min. Liczba remontów 1. Od ostatniego remontu wypracowało 1384 godz. 21 min.

szt 2

87

KRATOWNICA PRAWA 50-41-200-00-20, [do Mi-2]. Nr fabr./rok prod: 112791P/2002, 1121868P/2006. Kraj prod: PL. Producent: b/d. Urządzenie o 

wym. 1250x500x150mm. Waga ok. 2kg. Urządzenie nr fabr. 112791P od początku eksploatacji wypracowało 4073 godz. 29 min. Liczba remontów 1. 

Od ostatniego remontu wypracowało 542 godz. 50 min. Urządzenie nr fabr. 1121868P od początku eksploatacji wypracowało 1384 godz. 21 min.

szt 2

88

WAŁ TYLNY 50-25-000-00-02, [do Mi-2]. Nr fabr: 105028. Rok prod: 1994. Kraj prod: PL. Producent: b/d. Wał w skrzyni drew o wym. 

3400x430x300mm, która jest własnością JW. Wał składa się z 6 elementów o dł.: 3000mm, 1600mm, 1230mm, 960mm, 2x900mm. Od początku 

eksploatacji wypracował 2717 godz. 39 min. Liczba remontów 1. Po remoncie wypracował 1498g godz. 50 min. Waga ok. 25kg. Wał 

wyeksploatowany. 

kpl 1

89

WZMACNIACZ HYDRAULICZNY WH-4, [do Mi-2]. Nr fabr: (C)128717. Rok prod: 1987. Kraj prod: PL. Producent: b/d. Urządzenie hydrauliczne TYP P(P)-

35 o wym. : dł. 440mm, średn. 60mm. Waga ok. 2kg. Urządzenie wypracowało od początku eksploatacji 2999 godz. 29 min. Liczba remontów 1. Od 

remontu wypracowało 1009 godz. 38 min.

kpl 1

(UWAGA_2)
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90

SILNIK TURBO-ODRZUTOWY SO-3, [do samolotu TS-11 Iskra]. Nr fabr. 37173205. Rok prod.: 1973. Kraj prod: PL. Producent: WSK Rzeszów. Silnik 

przepracował 1724 godz. 40 min. Przeszedł 4 remonty główne, ostatni remont odbył się w 2013r. Od ostatniego remontu silnik przepracował 399 

godz. 21 min. Przechowywany w magazynie, na drew.  palecie transportowej, która jest własnością JW. Silnik posiada dokumentację. tj.: 3 książki 

silnika (główna oraz przedłużające), metryka na pompę paliwową, metryka na korektor maksymalnej prędkości obrotów, metryka na automat 

sterowania silnikiem, metryka na automat przyspieszania  silnika, metryka na pompę tłoczkową. Waga ok. 3400 kg., dł. 2400mm., śred. 900mm.

szt 1

91

SILNIK TURBO-ODRZUTOWY SO-3, [do samolotu TS-11 Iskra]. Nr fabr: 37174225. Rok prod: 1974. Kraj prod: PL. Producent: WSK Rzeszów. Silnik 

przepracował 1955 godz. 57 min. Przeszedł 4 remonty główne, ostatni remont odbył się w 2014r. Od ostatniego remontu silnik przepracował 399 

godz. 55 min. Przechowywany w magazynie, na drewn. palecie transportowej, która jest własnością JW. Silnik posiada dokumentację. tj.: 3 książki 

silnika (główna oraz przedłużające), metryka na pompę paliwową, metryka na korektor maksymalnej prędkości obrotów, metryka na automat 

sterowania silnikiem, metryka na automat przyspieszania  silnika, metryka na pompę tłoczkow.  Waga ok. 3400 kg., dł. 2400mm., śred. 900mm. 

szt 1

92

SILNIK TURBO-ODRZUTOWY SO-3W, [do samolotu TS-11 Iskra]. Nr fabr: 48175107. Rok prod: 1987. Kraj prod: PL. Producent: WSK Rzeszów. Silnik 

przepracował 1430 godz. 42 min. Przeszedł 3 remonty główne, ostatni remont odbył się w 2015r. Przechowywany w magazynie, na drew. palecie 

transportowej, która jest własnością JW. Silnik posiada dokumentację. tj.: 3 książki silnika (główna oraz przedłużające), metryka na pompę 

paliwową, metryka na korektor maksymalnej prędkości obrotów, metryka na automat sterowania silnikiem, metryka na automat przyspieszania  

silnika, metryka na pompę tłoczkową.  Waga ok. 3400 kg., dł. 2400mm., śred. 900mm. 

szt 1

93
Blok hydrauliczny BH-2 [do TS-11 Iskra], typ (G)(B)2, nr fabr. (B)107718, rok prod. 1989. Kraj producenta/producent: Polska/PZL HYDRAL Wrocław. 

Niesprawny technicznie -wypracowany resurs międzyremontowy. Wymiary 280x250x230mm.
szt 1

94
Przyrząd do sprawdzania inst. elekt. PKP– I- 1 [do TS-11 Iskra], nr fabr. 230181, rok prod. 1972.Kraj producenta/producent: b.d. Niesprawny. W 

obudowie metalowej, wym. 330x290x150mm.
szt 1

95
Przyrząd kierowania ogniem PUS-36-DM [do TS-11 Iskra]. Nr fabr./Rok prod.: 84076/1985, 76012/1976. Kraj prod./Producent: b.d. Niesprawny. 

Wym. 110x80x70mm.
szt 2

96

Silnik turbo-odrzutowy SO-3W [do TS-11 Iskra], nr fabr.: 48174110/1984. Kraj producenta/producent: Polska/WSK Rzeszów. Niesprawny 

technicznie. Od początku silnik przepracował w powietrzu 1467h, na ziemi 557h. Ilość remontów - 2. Od ostatniego remontu (18.08.2009 r.) silnik 

przepracował w powietrzu 343h, na ziemi 225h. Silnik  przekazywany bez dokumentacji technicznej i stojaka. Wymiary Ø850x2200 mm.  Waga ok. 

340 kg. [Wypracowany resurs techniczny].

szt 1

97

DŹWIGNIK HAMULCA 4155-600-0100-00, [do samolotu TS-11 Iskra]. Nr fabr: H1902. Rok prod: 1987. Kraj prod: PL. Producent: b/d. Urządzenie o 

wym.: dł. 250mm., śred. 80mm. Waga ok. 2,5kg. Od początku eksploatacji wypracowało 1544 godz. 07 min. Liczba remontów 1. Po remoncie 

wypracował 1144 godz. 52 min.

szt 1

98

Silnik turbo-odrzutowy SO-3W [do TS-11 Iskra],  nr fabr. 48176102. rok prod. 1985. Kraj producenta/producent: Polska/WSK Rzeszów. Niesprawny 

technicznie. Od początku silnik przepracował w powietrzu 481h, na ziemi 186h. Ilość remontów - 2. Od ostatniego remontu (12.01.2007 r.) silnik 

przepracował w powietrzu 37h, na ziemi 48h. Silnik przekazywany bez dokumentacji technicznej i stojaka. Wymiary Ø850x2200 mm.  Waga ok. 340 

kg. 

szt 1

99

BUTLA 0,4 L DO LOTN. ŁÓDKI RAT.LŁR-1,  [do lotniczej łódki ratowniczej LŁR-1]. Bez atestu. Nr fabr./rok prod.: M3307/1985, M2501/1984. Kraj 

prod./producent: b/d. Butla z zaworem o wym. dł. 250mm., śred. 70mm. Waga 1,6kg. Butla zabezpieczona, naładowana środkiem "CO2" w ilości ok. 

0,3 kg.

szt 2

100

Silnik turbo-odrzutowy SO-3 [do TS-11 Iskra, ]nr fabr. 37175112. rok prod. 1975. Kraj producenta/producent: Polska/WSK Rzeszów. Niesprawny 

technicznie. Od początku silnik przepracował w powietrzu 1754h, na ziemi 640h. Ilość remontów - 4. Od ostatniego remontu (15.05.2008 r.) silnik 

przepracował w powietrzu 259h, na ziemi 153h. Silnik przekazywany bez dokumentacji technicznej i stojaka. Wymiary Ø850x2200 mm.  Waga ok. 

340 kg. 

szt 1
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101

ŁOPATA ŚMIGŁA OGONOWEGO 60-02-680-00-01, [do SW-4 Puszczyk] Nr fabr/rok prod: A60.03.025/2008 (przepracowała od początku eksploatacji 

472 godz. 48 min), A60.03.011/2008 (przepracowała od początku eksploatacji 547 godz. 54 min.), A60.03.026/2008 (przepracowała od początku 

eksploatacji 472 godz. 48 min.), A60.03.012/2008 (przepracowała od początku eksploatacji 547 godz. 54 min.), A60.05.086/2016 (przepracowała od 

początku eksploatacji 267 godz. 30 min.), A60.04.050/2013 (przepracowała od początku eksploatacji 239 godz. 54 min.), A60.05.082/2016 

(przepracowała od początku eksploatacji 267 godz. 30 min.), A60.05.032/2014 (przepracowała od początku eksploatacji 95 godz. 54 min.). Kraj 

prod: PL. Producent: PZL Świdnik. Łopata o wym. ok. 700x160x60mm. Waga ok. 1,4kg.  

szt 8 UWAGA_1

102
NADAJNIK OBROTÓW 1013-1012, [do SW-4 Puszczyk]. Nr fabr: 259. Rok prod: 2009. Kraj prod: b/d.  Producent: INSCO. Urządzenie elektroniczne o 

wym. 60x60x60mm. Waga ok. 0,2kg. Od początku eksploatacji wypracowało 917 godz. 42 min. Ilość remontów "0". 
szt 1

103

PIASTA WIRNIKA NOŚNEGO 50-21-000-00-02, [do SW-4 Puszczyk]. Nr fabr: 112256. Rok prod: 2000. Kraj prod: PL. Producent: b/d. Urządzenie o 

wym.: śred. 1100mm., wys. 280mm. Waga ok. 70kg. Od początku eksploatacji wypracowało 2497 godz. 28 min. Ilość remontów 1. Od ostatniego 

wypracowało 1498 godz. 50 min.

kpl 1

104

ZAWÓR ZLB-2, [do SW-4 Puszczyk]. Rok prod.: 2007. Nr fabr: PB07050003 (od początku wypracował 1435 godz, 36 min.); PB07050004 (od początku 

wypracował 1750 godz, 6 min.), PB07070005 (od początku wypracował 1295 godz, 36 min.), PB07050005 (od początku wypracował 1258 godz, 12 

min.), PB07070002 (od początku wypracował 1435 godz, 24 min.), PB07070004 (od początku wypracował 1441 godz, 15 min.), PB07050001 (od 

początku wypracował 1496 godz, 48 min.), PB07070003 (od początku wypracował 1206 godz, 18 min. ). Kraj prod: PL. Producent: PZL HYDRAL. 

Urządzenie o wym. dł. 75mm., śred. 35mm. Waga ok. 0,2kg. 

szt 8

105

ZAWÓR ZLEH-1, [do SW-4 Puszczyk]. Rok prod: 2007. Nr fabr: PA07050004 (od początku wypracował 1258 godz, 12 min.); PA07020005 (od początku 

wypracował 1750 godz, 6 min.); PA07110030 (od początku wypracował 1318 godz, 12 min.); PA07110031 (od początku wypracował 1269 godz, 6 

min. ); PA07050002 (od początku wypracował 1435 godz, 24 min. ); PA07020004 (od początku wypracował 1435 godz, 36 min.); PA07050001 (od 

początku wypracował 1496 godz, 48 min); PA07020006 (od początku wypracował 1451 godz, 6 min.). Kraj prod: PL. Producent: PZL HYDRAL. 

Urządzenie elektroniczne o wym. dł. 90mm., śred. 40mm. Waga ok. 0,3kg. 

szt 8

106

ZAWÓR ZLO-5, [do SW-4 Puszczyk]. Rok prod: 2007. Nr fabr: PB07050004 (od początku eksploatacji wypracowało 1435 godz. 36 min.); PB07050003 

(od początku eksploatacji wypracowało 1750 godz. 06 min.); PB07070004 (od początku eksploatacji wypracowało 1295 godz. 36 min.); PB07080001 

(od początku eksploatacji wypracowało 944 godz. 36 min.); PB07070002 (od początku eksploatacji wypracowało 500godz. 24 min.); PB07050005 (od 

początku eksploatacji wypracowało 1258 godz. 12 min.); PB07050002 (od początku eksploatacji wypracowało 1496 godz. 48 min.); PB07070001 (od 

początku eksploatacji wypracowało 1435 godz. 24 min.); PB07050001 (od początku eksploatacji wypracowało 1451 godz. 06 min.). Kraj prod: PL. 

Producent: PZL HYDRAL. Urządzenie o wym.: dł. 85mm., śred. 35mm. Waga ok. 0,2kg. 

szt 9

107

DAJNIK CIŚ.OLEJU APT-20PZL-1000-150G, [do statku powietrznego SW-4 Puszczyk]. Nr fabr: 7931-4-31. Rok prod: 2013. Kraj prod: USA. Producent: 

b/d. Urządzenie elektroniczno-ciśnieniowe o wym. dł. 80mm., śred. 25mm. Waga ok. 0,1kg. Od początku eksploatacji wypracowało 476 godz. 48 

min. Liczba remontów "0".

szt 1

(UWAGA_2)

[poz. 107÷108]

(UWAGA_2)

[poz. 102÷106]



108

NADAJNIK MOMENTU OBROT. APT-20-1000-150G, [do SW-4 Puszczyk]. Nr fabr./rok prod.: 7892-9-197/2011 (od początku eksploatacji wypracowało 

285 godz. 12 mi); 7857-7-531/2011 (od początku eksploatacji wypracowało 351 godz. 18 mi.); 7520-6-125/2009 (od początku eksploatacji 

wypracowało 726 godz. 18 mi.); 8027-4-200/2013 (od początku eksploatacji wypracowało 675 godz. 24 mi.); 8102-12-271/2013 (od początku 

eksploatacji wypracowało 147 godz. 54 mi. ); 7881-5-363/2011 (od początku eksploatacji wypracowało 463 godz. 00 mi.); 7520-6-111/b.d. (od 

początku eksploatacji wypracowało 975 godz. 06 mi.); 8102-12-286/2013 (od początku eksploatacji wypracowało 750 godz. 36 mi.); 8076-10-

607/2013 (od początku eksploatacji wypracowało 583 godz. 12 mi.); 7881-5-361/2011 (od początku eksploatacji wypracowało 430 godz. 24 mi.); 

8076-10-602/2013 (od początku eksploatacji wypracowało 104 godz. 42 mi.). Kraj prod: USA. Producent: b/d. Urządzenie o wym.: dł. 80mm., śred. 

25mm. Waga ok. 0,2kg. 

szt 11

109

NADAJNIK OBROTOMIERZA CRL-3/2A, [do SW-4 Puszczyk]. Nr fabr./rok prod.: 07157/2008 (od początku eksploatacji wypracowało 1189 godz. 6 

mi.); 08156/2008 (Od początku eksploatacji wypracowało 1133 godz. 42 mi.); 08155/2008 (od początku eksploatacji wypracowało 1188 godz. 12 

mi.); 07090/2007 (od początku eksploatacji wypracowało 1214 godz. 54 mi.); 07088/2007 (od początku eksploatacji wypracowało 1287 godz. 6 mi.); 

08158/2008 (od początku eksploatacji wypracowało 670 godz. 42 mi.); 08159/2008 (od początku eksploatacji wypracowało 1107 godz. 6 mi.); 

08157/2008 (od początku eksploatacji wypracowało 1159 godz. 54 mi.); 07089/2007 (od początku eksploatacji wypracowało 1107 godz. 6 mi.); 

08161/2008 (od początku eksploatacji wypracowało 1193 godz. 42 mi.); 07158/2008 (od początku eksploatacji wypracowało 656 godz. 12 mi.); 

18165/2008 (od początku eksploatacji wypracowało 1032 godz. 36 mi.); 07091/2007 (od początku eksploatacji wypracowało 830 godz. 6 mi.). Kraj 

prod: PL. Producent: ZPD Zakład Produkcji Doświadczalnej Warszawa. Urządzenie elektroniczne o wym.: dł. 55mm., śred. 20mm. Waga ok. 0,1kg. 

szt 13 UWAGA_1

110

TELEFON CZOŁGOWY R-124, rok prod./ kraj prod./ prod.: b.d., nr fabr.: A577540585, A262490377, A588591085, A673691287, 941065560, 

293700178, A366000979, A606930486, A162711174, A237570876, A161971174, A693450788, A294460178. Urządzenie niesprawne, w złym stanie 

(aparaty porozkręcane). Ukompl. niepełne, w różnym stopniu ukompletowania. Telefon czołgowy w kartonie. 

szt 13 UWAGA_1

111 PULPIT WYNOŚNY DO PNR-500, sprzęt numerowy, lata prod.: 2008-2011. Producent: WB Electronics, kraj prod.Pl;używany. szt 76 UWAGA_1

112

CIĄGNIK KOŁOWY EWAKUACYJNY TATRA-815 , nr fabr./nr podw. TNT815TP6JK071691, rok prod.1988, kraj prod. Czechy, prod.TATRA Koprivnice; nr 

rej. UG00815, data 1 rej. 1988-07-11, nr silnika 3-930-302572, ostatni przegląd 2017 r., przebieg 25276; pojazd intensywnie eksploatowany, 

zdeformowana deska rozdzielcza, wycieki oleju z silnika i układu przeniesienia napędu, skorodowane przewody paliwowe, zardzewiały i nieszczelny 

układ wydechowy; wyposażenie: wyciągarka z liną, koło zapasowe, 10 t. betonowy balast, plandeka na skrzynię ładunkową, stalowe kliny pod koła 2 

szt., klucze i narzędzia mechanika -kierowcy, apteczka sanitarna i techniczna.Pojazd niesprawny technicznie.

szt 1

113

ODBIORNIK RADIOWY KF KGP-9, nr fabr.: 90702825, 90702826, 90702827, rok prod. 1995, kraj prod. Japonia, prod. Koden Electronics Co.Ltd.; 

mobilny odbiornik systemu GPS, ukpl.: odbiornik GPS z anteną, pokrowiec, smycz, przewód zasilania zewn., dwuczęściowa podstawa montażowa; 

sprzęt w kartonie  wym. 28x19x9cm. 

szt 3 UWAGA_1

114
RADIOSTACJA UKF R-123M 26V, nr fabr. 358172, rok prod. 1978, kraj prod./prod.b.d.; urządzenie niesprawne, w skład urządzenia wchodzi: blok 

nadawczo-odbiorczy nr 358172 oraz blok zasilania B(P)-26 nr 252266, radiostacja bez osprzętu.
szt 1

115

TELEFON TAG-1MR, nr fabr./rok prod.: 100A730495/1973, 100A730513/1973, 100A730463/1973, 1 szt. b.d./b.d., kraj prod./prod.b.d.; urządzenie 

niesprawne technicznie, skrzynka metalowa z elektroniką , wym. 30x22x19cm , z przewodem zasilającym i mikrofonem, na skrzynce zamontowany 

dzwonek oraz podstawa montażowa.

szt 4

116

ZESTAW MINERSKI NR 63 M, nr fabr./rok prod./kraj prod./prod.b.d.; sprzęt mocno wyeksploatowany, ukpl.: zapalarka typ 1251 nr 014237,zapalarka 

KPM-2 nr 12093,rok prod.1957, omomierz, latarka kieszonkowa, latarka akum. -2 szt., bęben na przewód -2 szt., obciskacz do spłonek -8 szt., 

szczypce uniwersalne -2 szt., nóż saperski -4szt., torba minerska -2 szt., skrzynia drewn., wym.674x544x450mm, waga ok. 40kg.

kpl 1

(UWAGA_2)

[poz. 107÷108]

(UWAGA_2)

[poz. 114÷115]

(UWAGA_2)

[poz. 116÷118]



117

ZESTAW MINERSKI NR 63 M2, nr fabr./rok prod./kraj prod./prod.b.d.; sprzęt mocno wyeksploatowany, ukpl.: zapalarka TZK -2 szt., omomierz 

R3043, przewód minerski ok. 300m, bęben na przewód -2 szt., szczypce uniwersalne -2 szt., obciskacz spłonek -5 szt., torba min., metr zwijany, 

skrzynia drewn., wym.674x544x450mm, waga ok. 40kg.

kpl 1

118

ZESTAW MINERSKI MAŁY ZMM,  nr fabr./rok prod./kraj prod./prod.b.d.; sprzęt mocno wyeksploatowany, ukpl. W 70%: wykrywacze min W-3P nr 

fabr.: 137-11296-1066, 137-10967-0966, sznur min. -4 szt., zestawy macek -4 szt., taśmy min. na zwijaku, żyłka min.na zwijaku, cechy taśm min., 

linka -2 szt., bloczek -2 szt., kotwiczka -2 szt., obciskacze do spłonek -2 szt., nożyce do drutu, nóż saperski -3 szt., skrzynia 

drewn.wym.1022x523x340mm, waga ok. 50kg.

kpl 1

119
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, waga ok. 25 kg. 
szt 5

120

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

121
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

122

PERYSKOP DALEKIEGO FOTOGRAFOWANIA PDF. Nr fabr: 8130. Rok prod: 1978. Kraj prod: b.d. Producent: b.d. Urządzenie w dwóch skrz. drewn. o 

wym. 80x25x25, 62x45x30 Waga ok. 40 kg. Skrzynia nr 1: PDF, aparat fotograficzny, statyw metalowy, obiektyw. Skrzynia nr 2: powiększalnik, 

kuwety, pojemniki do obróbki negatywów, zasilacz, lampa z filtrem czerwonym, kasety na błonę fotograficzną. Sprzęt niekompletny, niesprawny 

technicznie, lekkie wgniecenia obudowy PBU. 

kpl 1

123

PERYSKOP DUŻEGO ZWIĘKSZANIA PBU. Nr fabr: 41794. Rok prod: 1974. Kraj prod./prod.: b.d. Urządzenie optyczne, w futerale brezentowo-

drewnianym o wym. 85x20x15 cm; waga ok. 7 kg. Uszkodzone szkło ochronne pryzmatu; ukompletowanie: PBU, śrubokręt, cięgno, dwa osuszacze, 

śruba montażowa. Urządzenie niesprawne technicznie. 

kpl 1

124

WYKRYWACZ MIN GŁĘBINOWY W-4P, sprzęt numerowy, rok prod. 1966-1970, 1972, 1976 - 1979, 1981, 1982, 1998, kraj prod. Polska, prod. b.d. 

Wykrywacz min w pokrowcu brezentowym. Ukpl.: głowica, drążek -4 szt. (3 kpl. bez drążka), macka min. (3 kpl. bez drążka i macki min.), słuchawki, 

zaślepka (22 kpl. bez zaślepki), włącznik (100 kpl. bez włącznika). Sprzęt używany, niesprawny technicznie, bez badań kontrolnych. 

kpl 110 UWAGA_1

125

WYKRYWACZ MIN W-3P, sprzęt numerowy, rok prod. 1964, 1966, 1970, 1975-1977, 1979, 1980, 1982, kraj prod. Polska, prod.: b.d. Wykrywacz min 

w pokrowcu brezentowym. Ukpl.: głowica, drążek -4 szt., macka min., słuchawki, włącznik (24 kpl. bez włącznika), zaślepka (24 kpl. bez zaślepki). 

Urządzenie niesprawne technicznie, bez badań kontrolnych. Sprzęt używany, niesprawny technicznie. 

kpl 47 UWAGA_1

126

CZOŁG T34 POMNIK EKSP., nr fabr./rok prod./kraj prod./prod.b.d.; pojazd po wycofaniu z eksploatacji służył jako pomnik ; z pojazdu wymontowano 

cały osprzęt z silnikiem włącznie, z uzbrojenia pozostała armata 85 mm; zaspawany właz wejściowy; w przedziale napędowym widoczna jest 

skrzynia przekładniowa, wentylator chłodzenia silnika, pozostałości chłodnicy oleju; dziurawe zbiorniki paliwowe; układ jezdny  z bandażami 

gumowymi (uszkodzone bandaże na 3 lewym kole nośnym), brak pokrywy pancernej luku napędu wentylatora; mocno skorodowana i 

zniekształcona pokrywa górna przedziału wentylatora i chłodnicy, zaspawane ogniwa gąsienicy.

szt 1

127
KLIN ZSP-02-8. [do armaty D-44. ]. Nr fabr: 50644. Rok prod/Kraj prod/Producent: b.d. Niesprawny. Wymiary 235x150x125mm. 

szt 1

128

RADIOTELEFON K-1, nr fabr./rok prod./kraj prod./prod.b.d.; niesprawny technicznie; ukpl. pierwszej szt.: zestaw nad.-odb. ZNO-1 nr 100C6907064, 

rozwidlenie RRT-1 nr 100C6605963, prostownik P-2 nr 100C6907372, zasilacz sieciowy ZS-2 nr 100C6907051, zasilacz bateryjny ZB-2 nr 

100B6906849, miernik MD-1 nr 100C6907079, bez przewodów połączeniowych i dodatkowego osprzętu; ukpl. drugiej szt.: zestaw nad.-odb.ZNO-1 

nr 100C665941, rozwidlenie RRT-1 nr 100C6907061. 

szt 2 UWAGA_1

(UWAGA_2)

[poz. 116÷118]

(UWAGA_2)

[poz. 119÷121]

(UWAGA_2)

[poz. 126÷127]



129
PERYSKOP OBSERWACYJNY TNPO-170A, nr fabr./rok prod./kraj prod./prod.b.d.; niesprawny technicznie, rozhermetyzowane pryzmaty, pęknięte 

szkło ogrzewacza, odklejona osłona pryzmatów.
kpl 1

130
KOLIMATOR KWL51-OJU-6188 (do armaty plot ZU-23-2) nr fabr. N(JU)1569, rok prod. 1981, kraj prod./prod.b.d; niesprawny technicznie, pęknięty 

kadłub i zawias osłony kolimatora, pęknięty odbłyśnik,wyszczerbiona soczewka, nieszczelny układ optyczny.
kpl 1

131

POL.STAC.ZASIL.DO SKN-6 4KVA, nr fabr. 7662, rok prod.1981, kraj prod. Polska, prod. WZM Zamość; przyczepa 1,5 t  1 -os., rok prod.1981, data 1 

rej. 1981-05-06, nr podwozia 4221, ostatni przegląd 2014 r.; niesprawny układ hamulca zasadniczego i pomocniczego, przesunięta oś kół jezdnych 

względem osi podłużnej pojazdu, zmurszała instalacja elektr.; agregat niesprawny technicznie, wycieki z silnika, nieszczelny układ zasilania paliwem, 

uszkodzona cewka wysokiego napięcia, nr silnika agregatu 2033129, nr prądnicy 8102.

kpl 1

132

WYRZUTNIA 9P133 NA SAM.OPANC.BRDM-2, nr fabr. 2A383, rok prod. 1976, kraj prod./prod.b.d.; podwozie BRDM-2 nr rej.UJ02120, data 1 rej. 

1981-05-06, rok prod.1981, ostani przegląd 2014 r.,nr silnika 41C05MT2317, pojazd niesprawny technicznie, ubytki powłok lakierniczych, liczne 

ogniska korozji; wyrzutnia- sprzęt niesprawny technicznie, wyposażenie: peryskop obserwacyjny -9 szt., rentgenoradiometrDPS-68 nr 1973-1309, 

noktowizor TBHO-2 nr 7607X3897, peryskop 9(Sz)16 -nr nieczytelny, radiostacja R-105M nr 4116030781, przyrząd do sprawdzania ppk 9B-452 nr 

760750, przyrząd 9B-453 nr (F)851K, pulpit sterowania 9b333M nr 606036, kliny pod koła -2 szt., lina holownicza, łom, koło zapasowe.

kpl 1

133

DALMIERZ ART.PLOT ZDN-1M. Nr fabr: 1003 (jako producenta i rok produkcji przyjęto dane dotyczące remontu), G-4511, G-4513, G-4536, N-1025, 

N-1043, N-1050, N-1055, N-1057, N-1083, N-1096, Z-2405, Z-2411, Z-2429, Z-2444, Z-2446, Z-2447, Z-2454, Z-2456, Z-2458, Z-2465, Z-2473, Z-2474, 

Z-2483. Rok prod: 6 kpl.-1959, 12 kpl.-1960, 3 kpl.-1961, 1 kpl.-1973, 2 kpl.-b.d. Kraj prod: PL. Producent: 1 kpl.-WZR, 23 kpl.-"131 w owalu".  

Niesprawny technicznie. Wizualnie w średnim stanie. Bez widocznych uszkodzeń mechanicznych. Widoczne ślady użytkowania. W 2 skrz. 

transportowych metalowych. Pierwsza o wym. 1160x150x250 mm zawiera dalmierz, ocznik i oświetlacz. Druga o wym. 470x210x400 mm zawiera 

nosidło. Dalmierz o nr N-1096 i Z-2447 - brak drugiej skrzyni i nosidła. 

kpl 24 UWAGA_1

134

DALMIERZ ART.PLOT ZDN-1M. Nr fabr: 1028 (jako rok produkcji i producenta przyjęto dane z remontu), 2488, G-4508, G-4509, G-4525, G-4538, N-

1004, N-1049, N-1062, N-1090, Z-2413, Z-2426, Z-2459, Z-2464. Rok prod: 3 kpl.-1959, 4kpl.-1960, 4 kpl.-1961, 1 kpl. -1975, 2 kpl. - b.d. Kraj prod: 1 

kpl.-b.d., 13 kpl.-PL. Producent: 1 kpl.- WZR, 1 kpl.-b.d., 12 kpl. - "131 w owalu". Niesprawny technicznie. Wizualnie w średnim stanie. Bez 

widocznych uszkodzeń mechanicznych. Widoczne ślady użytkowania. Spakowany w 2 skrz. transportowych metalowych. Pierwsza o wym. 

1160x150x250 mm zawiera dalmierz, ocznik i oświetlacz. Druga o wym. 470x210x400 mm zawiera nosidło. 

kpl 14 UWAGA_1

135

DALMIERZ DS-1 Z PRZYSTAWKĄ PDS-1. Sprzęt numerowy. Rok prod: bd. Kraj prod: ZSRR. Producent: "trójkąt wpisany w trójkąt". Niesprawny. W 

skrz. metalowej o wym. 1100x410x200 mm. Wyposaż.: trójnóg, 2 nakładki z filtrami, tablica-przelicznik współrzędnych, oświetlacz, uchwyt mocujący 

w pokrowcu, przyrząd do pomiaru rozstawu oczu. Dodatkowo w skrz. metalowej o wym. 370x260x160mm przystawka noktowizyjna PDS-1 ( sprzęt 

numerowy), zasilacz niskonapięciowy, przystawki noktowizyjne, przewody do przystawek i peryskopu. 

kpl 42 UWAGA_1

136
CELOWNIK DZIENNO-NOCNY 1PN22M2 (do BWP), nr fabr.77AD2898, rok prod./kraj prod./prod.b.d.; ukpl.: pudełko drewn., wym. 400x300x500mm, 

z wyposażeniem ( 3 klucze płaskie, 2 śrubokręty, żarówki), sprzęt niesprawny technicznie.
kpl 1

137 CELOWNIK K-10T, (do broni pokładowej), nr fabr. E-7472, rok prod. 1961, kraj prod. Polska, prod. "131" w owalu; wym. 110x80x90mm; niesprawny. kpl 1

138
CELOWNIK PGO-7W,(do RPG-7), nr fabr. EP194, rok prod. 1968, kraj prod. ZSRR, prod. "zestaw 3 soczewek"; w futerale brezentowym, wym. 

160x160x70mm, ukpl. przewód połączeniowy; celownik niesprawny.
kpl 1

139
KĄTOMIERZ DZIAŁOWY PANORAMICZNY PG-1M (do broni pokładowej), nr fabr. N80757A, rok prod.b.d., kraj prod. ZSRR, prod. "trójkąt wpisany w 

trójkąt"; w skrzynce metal. Wym. 260x130x130mm; niesprawny, bez wyposażenia.
kpl 1

(UWAGA_2)

[poz. 139÷142]



140

KĄTOMIERZ DZIAŁOWY PG-1 Z KOLIMATOREM ,(do broni pokładowej) nr fabr. 000313, rok prod.b.d., kraj prod. Polska, prod."31 w owalu"; ukpl.: 

kolimator K-1 nr fabr. F-42659, rok prod. 1972, przewód połączeniowy, futerał brezentowy; sprzęt w skrzynce metal. wym. 330x180x160mm; 

niesprawny technicznie.

kpl 1

141

KĄTOMIERZ DZIAŁOWY PG-1 Z KOLIMATOREM ,(do broni pokładowej) nr fabr. C2902, rok prod. 1952, kraj prod. Polska, prod."31 w owalu"; ukpl.: 

kolimator K-1 nr fabr. Z27801, rok prod. 1964, przewód połączeniowy, futerał brezentowy; sprzęt w skrzynce metal. wym. 330x180x160mm; 

niesprawny technicznie.

kpl 1

142

KĄTOMIERZ DZIAŁOWY PG-1 Z KOLIMATOREM ,(do broni pokładowej) nr fabr. K2663, rok prod. 1955, kraj prod. Polska, prod."131 w owalu"; ukpl.: 

kolimator K-1 nr fabr. L5692, rok prod. 1958, przewód połączeniowy, futerał brezentowy; sprzęt w skrzynce metal. wym. 330x180x160mm; 

niesprawny technicznie.

kpl 1

143 ODBŁYŚNIK BEZ RAMKI 6DCZ-020-002 2Ł-G (do BWP), nr fabr./rok prod./kraj prod./prod.b.d.; wym. Fi 335 - 125mm. szt 18

144 RAMKA PRZEDNIA 5DCZ-217-025 (do BWP),  nr fabr./rok prod./kraj prod./prod.b.d.; wym. Fi 350-50mm. szt 22

145
POPYCHACZ 02-57 D-44 (do armaty D-44),  nr fabr./rok prod./kraj prod./prod.b.d.; wycior, szczotka, 4 drążki drewniane z okuciami metalowymi( 3 

szt. dł. 1600mm, 1 szt. dł. 1240mm).
szt 1

146

DALMIERZ ART.PLOT ZDN-1M, nr fabr./rok prod.: N-1081 /1959, 2463/ 1959, kraj prod. Polska, prod."131 w owalu"; niesprawny technicznie; dwie 

skrzynki metalowe: pierwsza - (wym.1170x240x170mm) zawiera: dalmierz, zespół oświetlający, przyrząd do pomiaru rozstawu oczu; druga- 

(wym.475x205x390mm) zawiera nosidło (statyw plecowy), 2 pojemniki na baterie. 

kpl 2 UWAGA_1

147
NOKTOWIZOR CZOŁGOWY TWNO-2 (do T-55, BWP) nr fabr. xbk-33-SMM1, rok prod./kraj prod./prod.b.d.; niesprawny, wym. 280x150x95mm, ukpl.: 

ocznik, pokrywka metalowa na główkę, nakładka ebonitowa z zasilaniem.
kpl 1

148
NOKTOWIZOR TWNE-1PA (do BWP), nr fabr.: xbk82-PND, xbk23-HNM1, rok prod./kraj prod./prod.b.d.; niesprawny technicznie, wym. 

300x150x150mm.
kpl 2

149
NOKTOWIZOR DOWÓDCY CZOŁGU TKN-1S, (do T-55, BRDM), nr fabr. T718, rok prod. 1988, kraj prod.b.d., prod."skrzyżowane miecze"; niesprawny 

technicznie, bez wyposażenia, wym.330x170x180mm.
kpl 1

150
NOKTOWIZOR NSPU, nr fabr.: (I)0002, 910338, C01336, rok prod.b.d., kraj prod. ZSRR, prod."trójkąt wpisany w trójkąt"; niesprawny technicznie, w 

skrzynce metal. Wym.500x210x160mm; ukpl.: torba brezentowa, przesłona, ocznik, filtr świetlny, pierścienie z podziałką, pudełko na baterie. 
kpl 3 UWAGA_1

151

NOKTOWIZOR PPN-3 (do PK, PKM) nr fabr.: U-87093, P-23082, P-23243, P-23024, rok prod.b.d., kraj prod. Polska, prod."131 w owalu"; niesprawny 

technicznie, w metalowej skrzynce: 2 szt.wym.570x210x160mm, 2 szt.wym.580x180x260mm; ukpl.: diafragma, pudełko na baterie, 2 pokrowce( 1 

brezentowy). 

kpl 4 UWAGA_1

152

NOKTOWIZOR SAMOCHODOWY PNW-57A , nr fabr./rok prod.: H-62033/1966, H-62670/1966, P-42593/1965, L-23670/1964, K-87723/1967, K-

88039/1967, K-86759/1967, K-86954/1967, kraj prod. Polska, prod."131 w owalu"; niesprawny technicznie, ukpl.: binokular z wysokonapięciowym 

zasilaczem tranzystorowym , zamocowany na hełmofonie, przedłużacz, 4 filtry podczerwieni; w skrzynce o wym.420x210x210mm. 

kpl 8 UWAGA_1

153 WSPORNIK ZAWIESZENIA 23-389-7296 SKOT. Nr fabr./ Rok prod./ Kraj prod./ Producent: bd. [do SKOT], nieużywany szt 4
154 WSPORNIK ZAWIESZENIA 23-518-7266 SKOT. Nr fabr./ Rok prod./ Kraj prod./ Producent: bd. [do SKOT], nieużywany szt 4
155 WSPORNIK ZAWIESZENIA 23-519-7296 SKOT.  Nr fabr./ Rok prod./ Kraj prod./ Producent: bd. [do SKOT], nieużywany  szt 2

156 ZBIORNIK PALIWA METALOWY KPL. 23-69-7650. Nr fabr./ Rok prod./ Kraj prod./ Producent: bd. [do SKOT], nieużywany szt 1

157 OKŁADZINA CIERNA TYLNA 51-3501105 BRDM. Nr fabr./ Rok prod./ Kraj prod. Producent: bd., [opakowanie] 10. [do GAZ/BRDM]. szt 280 UWAGA_1

158 SEKCJA WEWNĘTRZNA Z413-118A. Nr fabr./ Rok prod./ Kraj prod./ Producent: bd. [opakowanie] 1. [do SILNIKA]. szt 101 UWAGA_1
159 SWORZEŃ 507-34-0140 (do gąsienicy MTLB), nr fabr./rok prod./kraj prod./prod.b.d. szt 36 UWAGA_1

(UWAGA_2)

[poz. 139÷142]

(UWAGA_2)

[poz. 143÷144]

(UWAGA_2)

[poz. 147÷149]

(UWAGA_2)

[poz. 153÷156]



160
Pakiet cz. zam do Tatra 815 [310 poz. Skład Grudziądz], Spec. 14a_21. Nr fabr./rok prod./kraj prod./producent: zgodnie ze specyfikacją

szt 1

161
Pak. cz. zam. do ZIŁ, URAŁ, KRAZ  [439 poz. Skład Grudziądz]., Spec. 14b_21 Nr fabr./rok prod./kraj prod./producent: zgodnie ze specyfikacją

szt 1

162 Pakiet cz. zam. do T-55,WZT [43 poz. Warszawa], Spec. 6a_21, nr fabr./rok prod./kraj prod./producent: b.d. nr opakowania: 3, 4, 5 szt 1

163 Pakiet cz. zam. do T-55,WZT [50 poz.Warszawa], Spec. 6b_21, nr fabr./rok prod./kraj prod./producent: b.d. nr opakowania: 7, 8, 9, 10 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 93


