
26.05.2022
Nr poz. Nazwa rzeczy ruchomej koncesjonowanej

(mienie używane, wycofane z zasobów MON i MSWiA)

Jm Ilość Uwagi

1 Amperomierz EM 0-30A KL. 1, 5 Kobben rok prod. b.d. Kraj/producent: b.d. [do KOBBEN]. Niesprawny. Wymiary 95x95x60 mm. SZT  1

2
Dławica wyjściowa linii wałów Kobben, nr fabr/rok prod/producent: b.d. Kraj prod. Norwegia. Dławica z łożyskami do uszczelnienia wałów napęd. okrętów kl. 

Kobben.
SZT  2

3 Klucz trzpieniowy 12X12 320 Kobben, nr fabr/rok prod/producent: b.d. Kraj prod. Norwegia. SZT  1

4 Manometr 0-500 kp/cm2 FI 70mm Kobben rok prod. b.d. Kraj/producent: b.d. [do KOBBEN].Niesprawny, zakres do 500 kg/cm2. Wymiary Ø80x50 mm. SZT  1

5 Manometr 0-60BAR MS FI 100mm Kobben rok prod. b.d. Kraj/producent: b.d. [do KOBBEN].Niesprawny, zakres do 60 bar. Wymiary Ø100x45 mm. SZT  1

6

MANOMETR FI 70MM 0-6KP/CM2 KL.0,6 KOBBEN. Nr fabr: 900001, 900002. Rok prod: b/d. Kraj prod: NIEMCY. Prod.: C.WILH.STEIN SOHN HAMBURG. Tarcza 

średnicy 70mm, zakres pomiarowy: 0 - 6 kp/cm2, klasa dokładności 0,6, podejście dolne z zamontowanym gwintem zewnętrznym o średnicy 20,9mm. Urządzenie 

niesprawne, luźna wskazówka pomiarowa. Waga 0,6kg. 

SZT  2

7 Manometr FI 93mm 0-2, 5 kp/cm2 0, 6 Kobben rok prod. b.d. Kraj/producent: b.d. [do KOBBEN].Niesprawny. Zakres do 2, 5 kp/cm2. Wymiary Ø93x50 mm. SZT  1

8
MASZT SZYBU SSANIA CHRAP KOBBEN. Nr fabr: b/d. Rok prod: b/d. Kraj prod: b/d. Prod.: b/d. Wym. dł. 5000mm. śred. 680mm. Waga b/d Maszt wizualnie 

wyeksploatowany. Widoczne ślady zużycia zniszczona powłoka lakiernicza. 
SZT  1

9
PODSTAWA ZAŁADOWCZA TORPED OP KOBBEN, nr fabr./rok prod./kraj prod./prod.b.d.; Konstrukcja metalowa o szer. 1630mm., dł. 5700mm., wys. 650mm. Waga 

brak danych.  
SZT  2

10 Przyrząd do ładow. azotu hydroakumulatorów Kobben, nr fabr/rok prod: b.d. Kraj prod. Norwegia, prod. Bosch. Przyrząd mechaniczny specjalny. SZT  1

11
Śruba napędowa KOBBEN p rok prod. b.d. Kraj/producent: b.d. [do KOBBEN]. Wyeksploatowana. Śruba prawa,  5 płatów. Zużyte płaty śruby,  liczne wyszczerbienia. 

Wymiary: średnica osadzenia ok. 155 mm,  średnica całkowita ok. 2 200 mm,  wysokość 400 mm.
SZT  1

12

Urządzenie załadowcze torped Kobben rok prod. b.d. Kraj/producent: b.d. [do KOBBEN]. Urządzenie  zdemontowane z okrętu, przechowywane  w koszu siatkowym i 

na dwóch paletach (kosz i palety nie podlegają przekazaniu). W skład urządzenia wchodzą m.in.: 4 podesty o wymiarach 1150x1000 mm,  łoże z rolkami,  2 łoża bez 

rolek,  2 wyciągarki słupowe linowe,  2 belki o profilu prostokątnym 130x80 mm i dł. 1930 mm,  szyny,  obejmy,  kliny,  łączniki,  kształtowniki,  i inne elementy 

metalowe. Łączna waga ok. 450 kg.

KPL  1

13

Urządzenie załadunku torped Kobben rok prod. b.d. Kraj/producent: b.d. [do KOBBEN]. Urządzenie zdemontowane z okrętu, przechowywane  w koszu siatkowym 

(kosz nie podlega przekazaniu). W skład urządzenia wchodzą m.in. 2 wciągarki łańcuchowe ręczne,  obejmy podtrzymujące torpedy,  łączniki,  kliny,  łańcuchy,  liny z 

tworzywa sztucznego Waga ok. 170 kg.

KPL  1

14 Woltomierz cyfrowy 210x160x330 Kobben rok prod.b.d. Kraj/producent: Francja/ROCHAR [do KOBBEN].Niesprawny. Wymiary 210x160x330 mm. SZT  1

15
Wskaźnik radarowy KH T 1007 Nr fabr. 90-KLH-K505 b/n, rok prod. b.d. Kraj/producent: Wlk. Brytania/KELVIN HUGHES LTD [do KOBBEN]. Niesprawny technicznie. 

Wyświetlacz o wymiarach 470x650x700 mm. Bez skrzyni transportowej.
SZT  2

16
ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA DN58-20MM. Nr fabr: 4709. Rok prod: b/d. Kraj prod: ENGLAND. Prod.: HALE HAMILTON ZAWORY.  Wym. dł. 240mm., śred. 100mm. 

Waga 0,8kg. Zawór bezpieczeństwa nadmiarowy, średnica przepływu 20mm. systemu wentylacji okrętu podwodnego typu KOBBEN. Urządzenie wyeksploatowane.
SZT  1
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17

ZAWÓR KĄTOWY 4A712DN110PN32KMGSC25. Nr fabr: b/d. Rok prod: b/d. Kraj prod: b/d. Prod.: b/d. ZAWÓR ODCINAJACY KĄTOWY PN32 ND110 - OZNACZENIA 

KATALOGOWE PN32 ND110, ZAWÓR KĄTOWY, JEDNOKIERUNKOWY, BURTOWY, KOŁNIERZE ŁĄCZENIOWE 1X220mm GRUBOŚCI 20mm z 8 OTWORAMI ŚREDNICY 

23mm, 1X280mm GRUBOŚCI 30mm z 12 OTWORAMI ŚREDNICY 23mm STOŻKOWY, TRZON STALOWY Z KWADRATEM 22X22mm, MATERIAŁ: ODLEW STALIWNY, 

ZASTOSOWANIE: STEROWANIE PRZEPŁYWEM MEDIÓW W SYSTEMACH OKRĘTU TYPU KOBBEN. Waga 45,2kg. Urządzenie wyeksploatowane.

SZT  1

18
ZAWÓR KĄTOWY 4A713DN100PN32KMGSC25. Nr fabr: b/d. Rok prod: b/d. Kraj prod: b/d. Prod.: b/d.  Zawór kątowy systemu rurociągów okrętu podwodnego 

Kobben, średnica montowanej rury 100 mm, materiał kadłuba stal.Wym. wys. 500mm., śred. 300mm. Waga 41,1kg. Mienie wyeksploatowane.
SZT  1

19
ZAWÓR KĄTOWY KM315NW25A1084-1085. Nr fabr: b/d. Rok prod: b/d. Kraj prod: b/d. Prod.: b/d.  Zawór kątowy systemu rurociągów okrętu podwodnego Kobben, 

średnica wewnętrzna 25mm. Waga 1,9kg. Mienie wyeksploatowane.
SZT  1

20

ZAWÓR ODCINAJACY PROSTY ND32 110KM. Nr fabr: b/d. Rok prod: b/d. Kraj prod: b/d. Prod.: b/d. OZNACZENIA KATALOGOWE ND32 110KM, PROSTY, DWA 

KOŁNIERZE ŁĄCZENIOWE ŚREDNICY 223mm GRUBOŚCI 22mm Z 8 OTWORAMI ŚREDNICY 22mm, STEROWANIE: DŹWIGNIA PRĘTOWA ŚREDNICY 16mm DŁUGOŚCI 

240mm, MATERIAŁ: ODLEW STALIWNY, ZASTOSOWANIE: STEROWANIE PRZEPŁYWEM MEDIÓW W SYSTEMACH OKRĘTU TYPU KOBBEN. Waga 42,7kg. Mienie 

wyeksploatowane.

SZT  1

21

ZAWÓR ODCINAJĄCY PROSTY ND32GS 90KM. Nr fabr: b/d. Rok prod: b/d. Kraj prod: b/d. Prod.: b/d.OZNACZENIA KATALOGOWE ND32GS 90KM, PROSTY, DWA 

KOŁNIERZE ŁĄCZENIOWE ŚREDNICY 180mm GRUBOŚCI 24mm Z 8 OTWORAMI ŚREDNICY 18mm, MATERIAŁ: ODLEW STALIWNY, ZASTOSOWANIE: STEROWANIE 

PRZEPŁYWEM MEDIÓW W SYSTEMACH WODNYCH OKRĘTU TYPU KOBBEN. Waga 24,7kg. Mienie wyeksploatowane.

SZT  1

22
ZAWÓR TALERZOWY KULISTY KB 2825. Nr fabr: b/d. Rok prod: b/d. Kraj prod: b/d. Prod.: b/d. Zawór talerzowy o kadłubie kulistym rurociągów wody okrętu 

podwodnego Kobben, średnica zewnętrzna montowanej rury 70mm. Maksymalne ciśnienie robocze 1MPa. Waga 13,6kg. Mienie wyeksploatowane. 
SZT  1

23 TESTER RADIOKOMPASÓW IRK-2. Nr fabr: 3645. Rok prod: 1970. Kraj prod: ZSRR. Producent: b.d. [Pojedynczy blok bez wyposażenia]. KPL  1

24 TESTER T1 RADIOWYSOKOŚCIOMIERZY RW-UM. Nr fabr: 60810. Rok prod: 1965. Kraj prod: ZSRR. Producent: b.d. [Pojedynczy blok z przewodami]. KPL  1

25 TESTER TZS-22. Nr fabr: 5. Rok prod: 1992. Kraj prod: PL. Producent: b.d. [Pojedynczy blok z przewodami]. SZT  1

26 BLOK POMIAROWY BLOK IK RADIOST. R-832M. Nr fabr: 365274. Rok prod: 1978. Kraj prod: ZSRR. Producent: b.d. [Pojedynczy blok z przewodami]. SZT  1

27 GENERATOR G2-59. Nr fabr: 089003782. Rok prod: 1990. Kraj prod: ZSRR. Producent: b.d. [Pojedynczy blok bez wyposażenia]. SZT  1

28 PRZYRZĄD KSR-5 DO SPR.RADIOSTACJI R-862. Nr fabr: 06140. Rok prod: b.d. Kraj prod: ZSRR. Producent: b.d. [Pojedynczy blok bez wyposażenia]. SZT  1

29
PRZYRZĄD KSR-5 DO SPR.RADIOSTACJI R-862, nr fabr. 411947, rok prod.1985, kraj prod./ nazwa wytwórcy: b.d.; ukompl.: skrzynia metalowa, blok SG nr 05074, blok 

IMM nr 05350; urządzenie elektroniczne, niesprawne, wym. 370x240x200mm, waga ok.10kg,(do MiG-29, Su-22, Jak-40).
SZT  1

30 IMITATOR MIP-70. Nr fabr: 1077. Rok prod: 1984. Kraj prod: ZSRR. Producent: b.d. [Pojedynczy blok bez wyposażenia]. SZT  1

31
PRZYRZĄD POMIAROWY P-321, nr fabr.162069, rok prod./kraj prod./nazwa wytwórcy b.d.; ukompl.; przewód zasilający; urządzenie elektroniczne o wym.: 

300x200x190mmm; waga ok.6kg. 
SZT  1

32 STANOWISKO KONTROLNO-POMIAROWE DO A-720. Nr fabr: 1102. Rok prod: 1984. Kraj prod: ZSRR. Producent: b.d. [Pojedynczy blok bez wyposażenia]. KPL  1

33
STANOWISKO UPP-1 DO SPR.PRZETWORNIC, nr fabr.N(JU)384059, rok prod.1984, kraj prod./nazwa wytwórcy b.d., urządzenie elektroniczne, niesprawne, 

wyeksploatowane, w skrzyni metalowej, wym. 610x400x140mm, waga ok.10kg. 
SZT  1

34
URZĄDZENIE KU-7 DO SPR.PRZYRZ.TLENOWYCH, nr fabr.1209, rok prod.1985, kraj prod./nazwa wytwórcy b.d., bez wyposażenia, urządzenie elektroniczne, 

niesprawne, niekompletne, w obudowie metalowej, wym.1050x1000x520mm, waga ok.80kg.
SZT  1
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35

URZĄDZENIE KU-8 DO SPR.PRZYRZ.TLENOWYCH, nr fabr.1479, rok prod.1985, kraj prod./nazwa wytwórcy b.d., ukompl.: skrzynia drewn., wym. 450x290x190mm, 

butla tlenowa 1,3L z zaworem (pusta), pokrowiec na butlę, 28 szt. różnego rodzaju przejściówek połączeniowych, pojemnik na smar (pusty), urządzenie niesprawne, 

niekompletne, waga ok.9kg.

SZT  1

36 APARATURA KPAK-2 DO STACJI LASER. KLON. Nr fabr: 9172512. Rok prod: b.d. Kraj prod: ZSRR. Producent: bd. [Pojedynczy blok bez wyposażenia]. KPL  1

37
PULPIT PI-BDK-89 DO STROJ.BLOKU BDK-89. Nr fabr: 60481031. Rok prod: 1987; 51671142. Rok prod: b.d. Kraj prod: ZSRR. Producent: b.d. [Pojedynczy blok bez 

wyposażenia]. 
SZT  2

38

SILNIK TURBO-ODRZUTOWY AŁ-21F3, nr fabr.540891456843, rok prod.1984, kraj prod./nazwa wytwórcy b.d.;  silnik bez dodatkowego ukompl., 3 remonty, ostatni 

30.04.2008 r., silnik wypracował godzinowo 78,42% docelowego resursu eksploatacyjnego; przechowywany na wózku transportowym, który nie podlega 

przekazaniu; waga ok.3000kg, wym. 3750x1500x1100mm; dokumentacja(książka główna) w Biurze Prezesa AMW; (do samolotu SU-22).

SZT  1

39
PULPIT PNP-89-3M DO KONTR.BLOKU BPC-89P, nr fabr.4851009, rok prod.1985, kraj prod./nazwa wytwórcy b.d., urządzenie elektroniczne, niesprawne, w 

obudowie metalowej o wym.500x350x210mm, waga ok.12kg, (do SU-22).
SZT  1

40

SILNIK TURBO-ODRZUTOWY AŁ-21F3, nr fabr.540894557733, rok prod.1986, kraj prod./nazwa wytwórcy b.d.;  silnik bez dodatkowego ukompl., 3 remonty, ostatni 

25.01.2010 r., silnik wypracował godzinowo 81,83% docelowego resursu eksploatacyjnego; ;przechowywany na wózku transportowym, który nie podlega 

przekazaniu; waga ok.3000kg, wym. 3750x1500x1100mm; dokumentacja(książka główna) w Biurze Prezesa AMW,(do samolotu SU-22).

SZT  1

41
KIEROWNICA PRZEPŁYWU WODY 765-47-Z375, (do BWP-1), nr fabr./rok prod./kraj prod./nazwa wytwórcy b.d., sprzęt używany, pogiety, wykonany z płaskowników 

stalowych, liczne ogniska korozji, wym. 30x40x30cm, waga ok.3kg.
SZT  3

42
KIEROWNICA PRZEP.WODY LEWA 765-47-Z374,  (do BWP-1), nr fabr./rok prod./kraj prod./nazwa wytwórcy b.d., sprzęt używany, pogiety, wykonany z 

płaskowników stalowych, liczne ogniska korozji, wym. 30x40x30cm, waga ok.3kg.
SZT  3

43
WIENIEC ZĘBATY KOŁA NAPĘD. 765-16-15 BWP, (do BWP-1), nr fabr./rok prod./kraj prod./nazwa wytwórcy b.d., 4 szt. używane ze śladami wyeksloatowania, 8 

szt.nieużywane,waga 15kg/szt.
SZT  12

44
WAŁEK SKRĘTNY LEWY 765-33-Z127L BWP, (do BWP-1), nr fabr./rok prod./kraj prod./nazwa wytwórcy b.d., używany, niesprawny technicznie, wałek ze stali 

sprężystej o grubości ok.4cm i dł.ok.2,2 m, jedna szt. złamana na odcinku ok.30cm (brak odłamanego odcinka), waga ok.20kg.
SZT  3

45
WAŁEK SKRĘTNY PRAWY 765-33-Z127P BWP, (do BWP-1), nr fabr./rok prod./kraj prod./nazwa wytwórcy b.d., używany, niesprawny technicznie,ukręcone czopy 

mocujące, 1szt. z wahaczem(bez możliwości rozdzielenia), wałek ze stali sprężystej o grubości ok.4cm i dł.ok.2,2 m, waga ok.20kg, a sztuki z wahaczem ok.40kg.
SZT  3

46
KLIN 765-35-21, (do BWP-1), nr fabr./rok prod./kraj prod./nazwa wytwórcy b.d., element do skręcania ogniw gąsienicy BWP-1, sprzęt używany, mocno 

skorodowany, wytarte powierzchnie robocze, uszkodzone gwinty.
SZT  100

47
NAKRĘTKA KORONOWA 700-30-352, (do BWP-1), nr fabr./rok prod./kraj prod./nazwa wytwórcy b.d., nakrętka do skręcania elementów taśmy gąsienicowej BWP-1, 

mienie używane, skorodowane, ze śladami intensywnej eksploatacji.
SZT  100

48
OGNIWO GĄSIENICY ZE SWORZNIAMI 765-35-102, (do BWP-1), nr fabr./rok prod./kraj prod./nazwa wytwórcy b.d., ogniwa używane, mocno 

wyeksploatowane,częściowo spięte w krótkie odcinki taśm gąsienicowych.
SZT  100

49
STRZEMIĘ GĄSIENICY 675-35-14, (do BWP-1), nr fabr./rok prod./kraj prod./nazwa wytwórcy b.d., stalowy element do łączenia ogniw gąsienicy pochodzący z 

demontażu, różny stopień zużycia, mocno skorodowane; waga o,4kg.
SZT  100

50
POMPA WTRYSKOWA Z REG. Z20-27-00-04, (do BWP-1), nr fabr./rok prod./kraj prod./nazwa wytwórcy b.d.,do zasilania paliwem silnika UTD-20, pompa używana, 

niesprawna technicznie, waga ok.20kg.
SZT  2

51 WTRYSKIWACZ Z FILTREM Z20-17-00, (do BWP-1), nr fabr./rok prod./kraj prod./nazwa wytwórcy b.d., element do silnika UTD-20, używany, waga ok.0,4kg. SZT  4

52
REDUKTOR PODGRZEWACZA 765-08-Z147, (do BWP-1), nr fabr./rok prod./kraj prod./nazwa wytwórcy b.d., element układu podgrzewania silnika, sprzęt używany, 

niesprawny technicznie, ze śladami intensywnej eksploatacji, składa się z: pompy odśrodkowej, silnika elektr. i wentylatora.
SZT  1
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53
WTRYSKIWACZ PODGRZEWACZA 765-06-Z248, (do BWP-1), nr fabr./rok prod./kraj prod./nazwa wytwórcy b.d., sprzęt używany, w skład wchodzi: wspornik, kruciec 

przyłącza, wtryskiwacz z zespołem dyszy rozpylacza, waga ok.0,4kg.
SZT  8

54 PRĄDNICA WG-7500 Z20-09-05, (do BWP-1), nr fabr./rok prod./kraj prod./nazwa wytwórcy b.d., sprzęt używany, niesprawny technicznie, waga ok.20kg. SZT  2

55 ŚWIECA ŻAROWA 765-06-Z409, (do BWP-1), nr fabr./rok prod./kraj prod./nazwa wytwórcy b.d., sprzęt używany, waga ok.0,4kg. SZT  4

56
NADAJNIK PRĘDKOŚCIOMIERZA ME301, (do BWP-1), nr fabr./rok prod./kraj prod./nazwa wytwórcy b.d., sprzęt używany, niesprawny technicznie, cylindryczny 

element z aluminium o średnicy ok.6cm i dł. 8cm, waga ok.0,7kg.
SZT  2

57
SPRĘŻARKA Z POMPĄ 765-78-Z281, (do BWP-1), nr fabr./rok prod./kraj prod./nazwa wytwórcy b.d., urządzenie używane, niesprawne technicznie,zabrudzone i 

zalane olejem, w skład wchodzi: sprężarka, pompa wody, rozdzielacz napędu z kołem pasowym, waga ok.15kg.
SZT  1

58 ZAWÓR EK-48 765-78-Z780,  (do BWP-1), nr fabr./rok prod./kraj prod./nazwa wytwórcy b.d., urządzenie używane, waga ok.0,5kg. SZT  4

59
BLOK NR6 5512-080-1. Nr fabr: 0047. Rok prod./ kraj prod./ prod.: b.d. Metalowy blok elektroniczny do radiostacji R-123 i pochodnych o wym. 20x8x8 cm, 

składający się z przekładni zębatej silnika elektrycznego, złącza elektrycznego. Niesprawny technicznie, bez widocznych braków w ukompletowaniu. 
SZT  1

60

KONWERTER OPTYCZNY KO-2P. Nr fabr: 1000539. Rok prod: 2000. Kraj prod.: PL. Prod.: Transbit Sp. z o.o. [do zestawiania połączeń cyfrowych w węzłach 

łączności.]. Ukpl.: konwerter optyczny KO-2p, półzłącze 2RMD18KPE4G5W1, zasilacz 24V/1A, kabel KOV 35-1, opis techniczny wraz z instrukcją eksploatacji. 

Wizualnie sprzęt nowy, mało lub w ogóle nie używany, kompletny. Niesprawny technicznie. Nieliczne zarysowania powłok lakierniczych na obudowie. Metalowa 

skrzynka o wym. 35x24x24 cm, waga ok. 15 kg, z elementami elektroniki  i elektrooptyki; na panelu czołowym cztery złącza elektryczne SzR oraz złącze optyczne, 

ponadto szereg przycisków i kontrolek sygnalizujących działanie urządzenia.

SZT  1

61

TELEFON CZOŁGOWY R-124, nr fabr.: 235080876, rok prod.:1976, kraj prod.: Polska, prod: b.d., urządzenie zdemontowane z pojazdu; nr fabr.: 93504978, rok 

prod.:1973, kraj prod.: PL, prod.: b.d.; 1 szt.- widoczne ślady użytkowania,  1 szt.- w złym stanie technicznym ze śladami zalania i postępującej elektrokorozji, 

zdemontowane z zalanego pojazdu. System łączności wewnętrznej pojazdów. Sprzęt składa się z pulpitu A1 oraz 2 szt. przewodów z przełącznikiem napierśnym. 

SZT  2

62

ZESTAW MINERSKI MAŁY ZMM. Nr fabr: bd. Rok prod: b.d. Kraj prod: b.d. Prod.: b.d. Zestaw w skrz. drew. o wym. 103x53x34 cm.W skrz. znajdują się: 2 szt. 

wykrywaczy W-3P  nr: 137-5293-0265, 137-00202-1175, żyłka i taśmy minerskie na zwijakach, linki minerskie, cechy do taśm min., kotwiczki 2 szt., bloczki min. 2 

szt., klucz płaski 17x19, kołczany ze znacznikami 4 szt., nożyce do cięcia drutu, obciskacze do spłonek 3 szt. Sprzęt używany, z licznymi śladami intensywnej 

eksploatacji, niekompletny, zbutwiałe brezenty; wykrywacze W-3P bez badań dopuszczających do użytkowania.

KPL  1

63

ZESTAW MINERSKI ROZPOZNAWCZY ZMR-89. Nr fabr: 04. Rok prod: 2003. Kraj prod: Polska. Prod.: Wojskowe Zakłady Inżynieryjne Dęblin. Zestaw materiałów i 

narzędzi do prowadzenia prac minerskich. Zestaw w 2 skrz. drew. o wym. 95x65x53 cm. Skrz. nr 1: waga ok. 45 kg, a w niej: 2 torby brezentowe z wyposażeniem 

(opaski do mocowania ładunków, pojemniki do elektrycznego i ogniowego wysadzania [bez wyposażenia], latarki, taśma miernicza zwijana, zaciskarki do spłonek, 

piła do drewna w pokrowcu, zapalarki nr : 0356/06-74, 0011/03-82, zwijak z przewodem magistralą, zwijak z przewodem odcinkowym). Skrz. nr 2: waga ok. 80 kg, a 

w niej: 3 zasobniki brezentowe z wyposaż. (zwijaki z taśmą minerską, kotwiczki min., kołczany ze znacznikami, deseczka do sporządzania zapalników). Niekompletny. 

Sprzęt używany.

KPL  1

64

ZASILACZ SIECIOWY WZS-93, nr fabr./rok prod./kraj prod./nazwa wytwórcy b.d., (do podnośników tarcz) urządzenie używane, niesprawne technicznie; skrzynka 

metal. z elektroniką o wym.30x30x50cm, waga ok.25kg, na panelu czołowym znajduje się włącznik pakietowy, dwa przyłącza przewodów, gniazdo bezpiecznika i 

lampka kontrolna.

KPL  4

65

ZASILACZ SIECIOWY ZD-68,  nr fabr./rok prod./kraj prod./nazwa wytwórcy b.d., (do podnośników tarcz) urządzenie używane, niesprawne technicznie; skrzynka 

metal. z elektroniką o wym.30x30x50cm, waga ok.25kg, na panelu czołowym znajduje się włącznik pakietowy, dwa przyłącza przewodów, gniazdo bezpiecznika, 

lampka kontrolna i gniazdo 230V.

SZT  4
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66

TRENAŻER BESKID-1, nr fabr.SC46221, rok prod.b.d., kraj prod. Polska, nazwa wytwórcy OBRUM Gliwice; trenażer czołgu T-72, urządzenie używane, niesprawne 

technicznie; ukompl.: atrapa kadłuba, koło nośne- 4 szt., wyrzutnia granatów dymnych- 12 szt., reflektor ZORZA (bez filtrów), podstawa NSWT, reflektor szperacz, 

reflektor noktowizora, wieża bojowa nr J45243, celownik TPDK-1 nr 9KBC 643, peryskop TNPA- 3 szt., peryskop TNPO-160- 2 szt., peryskop działonowego, celownik 

TKN-1, tablica rozdzielcza- 2 szt., radiostacja R-173( nr nieczytelny), telefon wewnętrzny R-124, armata 2A46Sb01SB nr C0052, klin zamkowy nr C0052, mechanizm 

obrotu wieży, kątomierz wieży, pulpit WWG D-1 7050259, zasilacz TKN-1, zasilacz TPDK-1, transporter obrotowy, urządzenie podniesieniowe, skrzynka K-1, 

mechanizm MPK, skrz.K-2; całość w złym stanie technicznym, liczne ogniska korozji i wilgoci, niesprawny mechanizm podniesienia armaty.

KPL  1

67

TRENAŻER BESKID-1, nr fabr. SC4881, rok prod. 1992, kraj prod. Polska, nazwa wytwórcy OBRUM Gliwice; trenażer czołgu T-72, urządzenie używane, niesprawne 

technicznie; ukompl.: atrapa kadłuba, koło nośne- 4 szt., atrapa wieży, atrapa armaty, celownik TPDK-1 nr 6KBX 178, peryskop TNPA- 3 szt., peryskop TNPO-160- 2 

szt., peryskop działonowego, celownik TKN-1, tablica rozdzielcza- 2 szt., atrapa radiostacji R-173, telefon wenętrzny R-124, mechanizm obrotu wieży, kątomierz 

wieży, skrzynka K-1, skrz.K-2; całość w złym stanie technicznym, liczne ogniska korozji i wilgoci, niesprawny mechanizm podniesienia armaty.

KPL  1

68 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

69 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

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

71 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

72 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

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

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

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

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

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

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

79 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

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

81
KOMP.-TEL.SYS.POWIADAM.KTSA. Nr fabr: 233. Rok prod: 2002. Kraj prod: PL. Producent: TELDAT Sp.j. Obudowa zestawu - szafa met. z z 27 panelami (modułami) i 

przetwornicą zasilającą, wymiary szafy 60x60x120 cm. Dodatkowo 8 cyfrowych aparatów telefonicznych. Zestaw nie posiada dysku pamięci i oprogramowania.
KPL  1

82

MODUŁ KOMUNIKACJI SIECIOWEJ KTSA. Nr fabr/rok prod: 1365/2005, 1372/2005, 3442/2009. Kraj prod: PL. Producent: TELDAT Sp.j. Obudowa zestawu - szafa met. 

z z 10 panelami (modułami) i blokiem zasilania, wymiary szafy 60x60x60 cm. Zestaw pozbawiony dysku pamięci i oprogramowania. Moduł o nr fabr. 1372 oraz 3442 

posiada dodatkowo stację roboczą (komp. PC), monitor, drukarkę, ups. 

SZT  3

83
ZESTAW MINERSKI DO WYK.WYKOPÓW NR 64, nr fabr./rok prod./kraj prod./nazwa wytwórcy b.d.; zestaw niekompletny, zużyty, w ukompletowaniu jedynie świder i 

pokrętło, spakowany w pokrowcu brezentowym.
KPL  1

84

ZESTAW MINERSKI MAŁY ZMM, nr fabr./rok prod.b.d., kraj prod.Polska, nazwa wytwórcy b.d., zestaw wyeksploatowany, ukompletowanie ok.75%, w 

ukompletowaniu: nożyce do cięcia drutu, 3 obciskacze do do spłonek, 2 kotwiczki minerskie, 2 bloczki minerskie, zestaw cech minerskich, zestaw żyłki minerskiej na 

bębnie, 2 zestawy taśmy minerskiej na bębnie, 4 zestawy macek minerskich z chorągiewkami (w pokrowcu), 4 uniwersalne sznury minerskie (w pokrowcu), 2 

wykrywacze min W3P ( nr fabr. 137-13406-1070 i 137-1598-0864) w pokrowcach; zestaw w drewn.skrzyni o wymiarach: 1020x540x330mm.

KPL  1

85
ZESTAW MINERSKI NR 63 M, nr fabr./rok prod./kraj prod./nazwa wytwórcy b.d.; zestaw niekompletny, zyżyty, w ukompletowaniu: zapalarka TZK 1000, zapalarka 

typ 1251, latarka sygnalizacyjna, 3 obciskacze; w drewn. skrzynce transportowej o wymiarach: 820x550x400mm. 
KPL  1
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86

ŁOPATY ŚMIGŁA OGONOWEGO 246-3922-00, nr fabr. YM(B)(G)062011, rok prod. 2012, kraj prod. Rosja, nazwa wytwórcy b.d.; bez wyposażenia, wypracowany 

kalendarzowy resurs  techniczny, komplet składa się 3 łopat ( nr: N1 N7010359, N2 N7010359, N3 N701359), łopaty od początku eksploatacji wypracoway 195 godz. 

2 min. i nie były remontowane, wymiar każdej szt.: 1800x280x40mm, waga kompletu ok. 42kg, (do Mi-14).

KPL  1

87

PRZEKŁADNIA KOŃCOWA 246-1517-000, nr fabr. (L)3206148, rok prod.1983, kraj prod. ZSRR, nazwa wytwórcy b.d.; bez wyposażenia, wypracowany godzinowy 

resurs techn., przekładnia od początku eksploatacji wypracowała 2484 godz. 9 min., urządzenie remontowano 3 razy, wym.: 1200x600x350mm, waga ok. 59kg (do 

Mi-14).

KPL  1

88

ŁOPATY WIRNIKA NOŚNEGO 8AT-2710-00, nr fabr. 2(P)C 333074/1696, 2(P)C 333074/1697, 2(P)C 333074/1698, 2(P)C 333074/1699, 2(P)C 333074/1700,rok prod. 

2013, kraj prod. Rosja, nazwa wytwórcy b.d.; bez wyposażenia, wypracowany kalendarzowy resurs techniczny, komplet składa się z 5 łopat, które od początku 

eksploatacji wypracowały 631 godz. 40 min. i nie były remontowane, wymiary każdej szt.: 9800x550x180mm, waga 1 szt. ok. 135kg, (do Mi-14).  

KPL  1

89

ŁOPATY WIRNIKA NOŚNEGO 8AT-2710-00, nr fabr. 2(P)C 438046/4056, 2(P)C 438046/4057, 2(P)C 438046/4058, 2(P)C 438046/4059, 2(P)C 438046/4060,rok prod. 

2014, kraj prod. Rosja, nazwa wytwórcy b.d.; bez wyposażenia, wypracowany kalendarzowy resurs techniczny, komplet składa się z 5 łopat, które od początku 

eksploatacji wypracowały 116 godz. 48 min., wymiary każdej szt.: 9800x550x180mm, waga 1 szt. ok. 135kg, przy każdej szt. brak owiewki,  (do Mi-14).  

KPL  1

90

ŁOPATY WIRNIKA NOŚNEGO 8AT-2710-000, nr fabr. N 81505, N 82505, N 83505, N 84505, N 61503, rok prod. 2013, kraj prod. Rosja, nazwa wytwórcy b.d.; bez 

wyposażenia, wypracowany kalendarzowy resurs techniczny, komplet składa się z 5 łopat, które od początku eksploatacji wypracowały 549 godz. 47 min. i nie były 

remontowane, wymiary każdej szt.: 9800x550x180mm, waga 1 szt. ok. 135kg, (do Mi-14).

KPL  1

91

RADIOSTACJA UKF R-123 Z, nr fabr./rok prod.: 90319/1984 z blokiem zasilania nr 90352; 94260/1985 z blokiem zasilania nr 94313; 95287/1985 z blokiem zasilania 

95569; urządzenie elektroniczne, blok radiostacji o wym.: 450x220x220mm, blok zasilania o wym.: 220x210x160mm, antena prętowa w pokrowcu brezentowym 

(antena składa się z 4 elementów o dł. ok. 1100mm każdy), waga ok. 20kg.

SZT  3

92
SPRAWDZIAN S-123Z, nr fabr./ rok prod.: 744/ 1975, 780/1978, kraj prod. Polska, nazwa wytwórcy MERATRONIK; bez wyposażenia, urządzenie elektroniczne o 

wym.: 370x320x220mm, waga ok.18kg.
SZT  2

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./rok prod.: 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., 

średn. 80mm. Waga ok. 2,5kg. Od początku eksploatacji wypracował 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. Silnik był typowany do pozyskania łopatek 

wirnika turbiny. 

SZT  1
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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., średn. 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. Typowany był do pozyskania łopatek 

wirnika turbiny. 

SZT  1

101
DAJNIK CIŚ.OLEJU APT-20PZL-1000-150G, [do SW-4 Puszczyk]. Nr fabr: 7931-4-31. Rok prod: 2013. Kraj prod: USA. Producent: b/d. Urządzenie elektroniczno-

ciśnieniowe o wym. dł. 80mm., średn. 25mm. Waga ok. 0,1kg. Od początku eksploatacji wypracował 476 godz. 48 min. Liczba remontów "0".
SZT  1

102

NADAJNIK MOMENTU OBROT. APT-20-1000-150G, [do SW-4 Puszczyk]. Nr fabr./rok prod.: 7892-9-197/2011 (od początku eksploatacji wypracował 285 godz. 12 

mi); 7857-7-531/2011 (od początku eksploatacji wypracował 351 godz. 18 mi.); 7520-6-125/2009 (od początku eksploatacji wypracował 726 godz. 18 mi.); 8027-4-

200/2013 (od początku eksploatacji wypracował 675 godz. 24 mi.); 8102-12-271/2013 (od początku eksploatacji wypracował 147 godz. 54 mi. ); 7881-5-363/2011 

(od początku eksploatacji wypracował 463 godz. 00 mi.); 7520-6-111/b.d. (od początku eksploatacji wypracował 975 godz. 06 mi.); 8102-12-286/2013 (od początku 

eksploatacji wypracował 750 godz. 36 mi.); 8076-10-607/2013 (od początku eksploatacji wypracował 583 godz. 12 mi.); 7881-5-361/2011 (od początku eksploatacji 

wypracował 430 godz. 24 mi.); 8076-10-602/2013 (od początku eksploatacji wypracował 104 godz. 42 mi.). Kraj prod: USA. Producent: b/d. Urządzenie o wym.: dł. 

80mm., średn. 25mm. Waga ok. 0,2kg. 

SZT  11

103
NASADKA DO CEL. TN-1  I-01-02-018. Nr fabr: G-83021, G-83045, G-83028, G-83009, G-83005. Rok prod: b.d. Kraj prod: PL. Producent: "131 w owalu". Typ NPG-1. 

Służy do nauki celowania bez konieczności oddawania strzałów. Mocowana na celowniku PG-1. W skrz. transportowej drewn. o wym. 480x130x100mm. 
KPL  5

104
NASADKA DO CEL. Z ARM. D-44  I-01-02-019. Nr fabr: B-8447, B-8403, B-8445. Rok prod: b.d. Kraj prod: PL. Producent: "131 w owalu". Typ NOP2-7. Służy do nauki 

celowania bez konieczności oddawania strzałów. Mocowana  na celowniku OP2-7. W drewn. skrz. transportowej o wym. 270x135x70mm. 
KPL  3

105
NASADKA DO CEL. Z PPK  TN-PK I-01-02-017. Nr fabr: A-3034. Rok prod: b.d. Kraj prod: PL. Producent: "131 w owalu". Typ NFT. Do nauki celowania bez konieczności 

oddawania strzałów.W drewn. skrz. transportowej o wym. 270x135x75mm.
KPL  1

106

ZESTAW ŚWIETLNY IMIT.OGNIA IO-80 TYP 59. Nr fabr: 147. Rok prod: 1988. Kraj prod: PL. Producent: WCBKT. Zestaw świetlny imitacji ognia typ IO-82 (59-MIS) 

przeznaczony jest do zdalnego imitowania działalności ogniowej podczas strzelań i ćwiczeń taktycznych w nocy.  Zestaw niesprawny, niekompletny. W ukompl. blok 

imitatora ognia, żarówki z dławicami i kablami połączeniowymi,  wtyczki i złączki. Spakowany w drew. skrz. transportowej o wym. 785x440x375mm.

SZT  1

107

ZESTAW URZĄDZEŃ POZOR.PZG-29 I-02-04-006. Nr fabr: 19. Rok prod: 1979. Kraj prod: PL. Producent: LZR Warszawa. Urządzenie niesprawne, niekompletne. W 

ukompl. pulpit sterujący typ 37-MIS 29-MIS (w drewn. skrz. transportowej o wym. 390x175x340mm), 6 imitatorów ognia armatniego typu 33 MIS C (produkcja LZR 

Warszawa, numery nieczytelne, wymiary 225x155x200mm, waga ok. 14 kg., 8 luf) , 6 imitatorów ognia granatnika typu 34 MIS BJPSG (producent LZR Warszawa, 

numery nieczytelne, wymiary 420x310x320mm, waga ok. 10 kg., 4 lufy 40mm), skrzynka rozdzielcza typu 37-MIS 29 MIS (wymiary 520x300x110mm), 5 przystawek 

typu 34MIS R (wymiary 250x125x70mm, waga ok. 1 kg.), 4 kable połączeniowe, przyrządy kontrolne do sprawdzenia środków pozoracji ognia zestawu 29-MIS A (w 

drew. skrzynce transportowej o wymiarach 690x420x150mm).

KPL  1

108
APARAT TELEF.POLOWY AP-82/MB-CB"BEZ", nr fabr./rok prod./kraj prod./nazwa wytwórcy b.d.; sprzęt niesprawny technicznie, wymiary: 250x100x160mm, waga 

ok.2,1kg.
SZT  8

109
ŁĄCZNICA ŁP-10MR, nr fabr. 61942, rok prod. 1981, kraj prod. Polska, nazwa wytwórcy "67 w rombie"; urządzenie niesprawne technicznie - niesprawny mechanizm 

przełączający, zmurszała izolacja, bez pokrowca i pasa nośnego, wymiary: 300x210x180mm, waga ok. 9,1kg.
SZT  1

110 PERYSKOPOWY KĄTOMIERZ BUSOLA PAB, sprzęt numerowy, rok prod. 1945 ÷ 1969, kraj prod. Polska, prod. PZO; busola i kątomierz w etui. ; Załącznik nr 1 KPL  84 UWAGA_1

(UWAGA_2)                   

[poz. 101÷102]

(UWAGA_2)                   

[poz. 103÷105]

(UWAGA_2)                   

[poz. 106÷107]

(UWAGA_2)                      

[poz. 108÷109]

(UWAGA_2)                   

[poz. 99÷100]



111

SAMOCHÓD D.ŁAD.POWIĘK.MOB.KRAZ-255B, nr fabr. 389463, rok prod. 1980, kraj prod. ZSRR, nazwa wytwórcy KrAZ, nr rej. UAK9428, data 1-rej. 22-09-1980; nr 

podw.389363, nr siln.651606, przebieg 8993km, 75mth, pojazd wyposażony w: układ CPK (niekompletny), wyciągarkę i plandekę, 6 kół + zapasowe z ogumieniem o 

rozmiarze 1300x530x533 (4 koła bez powietrza),metalową skrzynię ładunkową z kompletem pałąków i ławek bocznych (ogniska korozji na skrzyni ładunkowej); 

pojazd niesprawny technicznie, bez dowodu i tablic rejestracyjnych.

SZT  1

112

SAMOCHÓD D.ŁAD.POWIĘK.MOB.KRAZ-255B, nr fabr. 382852, rok prod. 1980, kraj prod. ZSRR, nazwa wytwórcy KrAZ, nr rej. UAK9395, data 1-szej rej. 01-10-1980; 

nr podw. 382852, nr siln.639619, data ostatn.przegl. 2015.11.06, przebieg 3426, data 1-rej. według dowodu rejestracyjnego 1980-07-10, wyposażenie: CPK, 7 kół 

wraz z kołem zapasowym, rozmiar 13,00x530x533 firmy STOMIL (częściowo bez powietrza), wyciągarka z liną, opończa (porwana); pojazd niesprawny technicznie, 

bez dowodu i tablic rejestracyjnych.

SZT  1

113

ŁOPATY WIRNIKA NOŚNEGO 50-29-000-00-03, nr fabr. WT50404074, WT50404075, WT50404076, rok prod. 2011, kraj prod. Polska, nazwa wytwórcy PZL Świdnik; 

bez wyposażenia, wypracowany kalendarzowy resurs  techniczny, komplet składa się z 3 łopat, które od początku eksploatacji wypracowały 923 godz. 45 min., 

wymiar każdej szt.: 6700x400x100mm, waga 1 szt. ok. 58kg, (do Mi-2)  

KPL  1

114

TURBINOWY SILNIK ROZRUCHOWY AI-9, (do Mi-14), nr fabr. H97930002, rok prod. 1979, kraj prod. ZSRR, 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

115

SAMOCHÓD D.ŁAD.POWIĘK.MOB. KRAZ-255B, nr fabr.405202, rok prod.1981, kraj prod./nazwa wytwórcy b.d., nr rej.UE05681, data 1 -rej. 24-10-1981; nr podw. 

405202, nr siln.684296, pojazd niesprawny technicznie, przebieg 43681, wyposażenie: opończa(porwana), koło zapasowe (nieużywane), wyciągarka z liną stalową, w 

części ładunkowej 4 rozkładane ławki; brak świateł przeciwmgłowych;  waga ok.12300kg, koła rozmiar 1300x530x533(wyeksploatowane, częściowo bez powietrza); 

pojazd posiada CPK. 

SZT  1

116

SAMOCHÓD D.ŁAD.POWIĘK.MOB. KRAZ-255B, nr fabr.417867, rok prod.1981, kraj prod./nazwa wytwórcy b.d., nr rej. UE05696, data 1-rej. 17-11-1981; nr 

podw.417867, nr siln.001053, przebieg 39996, pojazd niesprawny technicznie, wyposażenie: opończa(bez widocznych uszkodzeń), koło zapasowe(zużyte),  

wyciągarka z liną stalową,  w części ładunkowej 4 rozkładane ławki; brak świateł przeciwmgłowych i lusterka od strony pasażera, waga ok.12300kg, koła rozmiar 

1300x530x533 (wyeksploatowane, częściowo bez powietrza); pojazd posiada CPK (niekompletne).  

SZT  1

117

APARATURA KONTROLNA PAK-9, nr fabr. (P)O8949, rok prod.1966, kraj prod./nazwa wytwórcy b.d.;ukompl.: blok elektroniczny "KA" o wym.600x430x330mm, blok 

elektroniczny "(SZCZ)P" o wym. 200x200x180m, stojak metalowy o wym.1200x550x420mm, w skład którego wchodzą 3 bloki elektroniczne oznaczone: K(G)-1, K(G)-

2, K(G)-3, urządzenie niesprawne, waga ok.150kg.

KPL  1

118
PODNOŚNIK PPL-6/M I-02-02-004, nr fabr.: 0039, 1044, 3978, 4005, 4012, 4015, 4019, 4148; rok prod./kraj prod. b.d., nazwa wytwórcy: ELAGRA; bez wyposażenia, 

urządzenie wyeksploatowane, wym. ok.900x560x400mm, waga ok.25kg. 
KPL  8 UWAGA_1

119

RADIOSTACJA KF/UKF R-161AP STACJONARNA, nr fabr./rok prod./kraj prod./nazwa wytwórcy b.d.; ukompl.: zestaw ZWM-84E, zestaw urządzeń do pasowania(ZUD 

83E), blok komutacji zasilania(BKZ-18E), pamięć strojenia(FAO), aparatura adaptacji(RO16W), zasilacz(B3-28), wzbudnik lazur, odbiornik R 160P nr 1008910208, 

wprowadzenie liniowe WL-21E z ukompl., tablica rozdzielcza TR-161E, blok sygnalizacyjno-strojący(BSS-93E), z blokiem pamięci(BP-94E), oraz pulpitem dowódcy 

radiostacji(PDR-9E); urządzenie wyeksploatowane; wym. ok. 3000x2000x1500mm; waga ok.400kg.

KPL  1

120

SILNIK TURBO-ODRZUTOWY AŁ-21F3, nr fabr.540891858657, rok prod.1988, kraj prod./nazwa wytwórcy b.d.;  silnik bez dodatkowego ukompl., 3 remonty, ostatni 

29.09.2008 r., silnik ma wypracowany resurs międzyremontowy; przechowywany na wózku transportowym, który nie podlega przekazaniu; waga ok.3000kg, 

wym.3750x1500x1100mm; dokumentacja(książka główna) w Biurze Prezesa AMW,(do samolotu SU-22).

SZT  1



121

SILNIK TURBO-ODRZUTOWY AŁ-21F3, nr fabr.540891858658, rok prod.1988, kraj prod./nazwa wytwórcy b.d.;  silnik bez dodatkowego ukompl., 3 remonty, ostatni 

04.12.2014 r., silnik wypracował godzinowo 82,87% docelowego resursu eksploatacyjnego; ;przechowywany na wózku transportowym, który nie podlega 

przekazaniu; waga ok.3000kg, wym.3750x1500x1100mm; dokumentacja(książka duplikat) w Biurze Prezesa AMW,(do samolotu SU-22).

SZT  1

122

SILNIK TURBO-ODRZUTOWY AŁ-21F3, nr fabr.540892557502, rok prod.1985, kraj prod./nazwa wytwórcy b.d.;  silnik bez dodatkowego ukompl., 3 remonty, ostatni 

22.10.2010 r., silnik wypracował godzinowo 93,92% docelowego resursu eksploatacyjnego; ;przechowywany na wózku transportowym, który nie podlega 

przekazaniu; waga ok.3000kg, wym.3750x1500x1100mm; dokumentacja(książka główna) w Biurze Prezesa AMW,(do samolotu SU-22).

SZT  1

123

SILNIK TURBO-ODRZUTOWY AŁ-21F3, nr fabr.540892758371, rok prod.1987, kraj prod./nazwa wytwórcy b.d.;  silnik bez dodatkowego ukompl., 3 remonty, ostatni 

28.05.2015 r., silnik wypracował godzinowo 81,96% docelowego resursu eksploatacyjnego; ;przechowywany na wózku transportowym, który nie podlega 

przekazaniu; waga ok.3000kg, wym.3750x1500x1100mm; dokumentacja(książka główna, książka duplikat) w Biurze Prezesa AMW,(do samolotu SU-22).

SZT  1

124

SILNIK TURBO-ODRZUTOWY AŁ-21F3, nr fabr.540893557576, rok prod.1985, kraj prod./nazwa wytwórcy b.d.;  silnik bez dodatkowego ukompl., 4 remonty, ostatni 

01.12.2014 r., silnik wypracował godzinowo 86,38% docelowego resursu eksploatacyjnego; ;przechowywany na wózku transportowym, który nie podlega 

przekazaniu; waga ok.3000kg, wym.3750x1500x1100mm; dokumentacja(książka -duplikat) w Biurze Prezesa AMW,(do samolotu SU-22).

SZT  1

125

SILNIK TURBO-ODRZUTOWY AŁ-21F3, nr fabr.540894356778, rok prod.1983, kraj prod./nazwa wytwórcy b.d.;  silnik bez dodatkowego ukompl., 5 remontów, ostatni 

27.04.2010 r., silnik wypracował godzinowo 89,05% docelowego resursu eksploatacyjnego; ;przechowywany na wózku transportowym, który nie podlega 

przekazaniu; waga ok.3000kg, wym.3750x1500x1100mm; dokumentacja(książka główna) w Biurze Prezesa AMW,(do samolotu SU-22).

SZT  1

126
STACJA OBSŁUGI BATERII ATLAS 0077B, nr fabr. 30104, rok prod. 1988, kraj prod. Polska, nazwa wytwórcy ATLAS SOLLICH; urządzenie elektroniczne, niesprawne, w 

obudowie metalowej o wym. 380x360x170mm, waga ok.8kg.
KPL  1

127

URZĄDZENIE DO OBSŁ. AKUM. SOKA 11.1, nr fabr. 09, rok prod.1998, kraj prod. Polska, nazwa wytwórcy WZU Grudziądz, ukompl.: stojak metalowy, a w nim blok 

zasilający, 3 bloki obsługi baterii lotniczej, 3 przedziały na baterie lotnicze, 2 szuflady na narzędzia, urządzenie elektroniczne, wyeksploatowane, niekompletne, wym. 

1900x1000x750mm, waga ok.500kg.

KPL  1

128
Zasobnik MARS-4-M, nr fabr. b/n, rok prod./kraj prod./prod.b.d.; Zasobnik 8 rakiet niekierowanych 57 mm. Waga ok.25kg. Wym.: dł.110cm, średn.25cm. ( do 

samolotu ISKRA ). 
SZT  4 UWAGA_1

129
LINA WYCIĄGARKI B71-60-24Z WZT2, (do WZT-2), stalowa lina ze splotem spiralnym o średnicy ok.30 mm, bez zarobionych końcówek, zwinieta na drewnianej szpuli 

o średnicy ok.120cm, waga ok.400kg brutto.
SZT  1

130
ODŚRODKOWA POM.BENZ. BCN-1 765-05-Z121, (do BWP-1), nr fabr./rok prod./kraj prod./nazwa wytwórcy b.d., sprzęt używany, niesprawny technicznie, mocno 

wyeksploatowany, komplet składa się z silnika elektr. 24V oraz odśrodkowej pompy wirnikowej, waga ok.3kg. 
SZT  3 UWAGA_1

131
POMPA OLEJU Z20-12-01-13, (do BWP-1), nr fabr./rok prod./kraj prod./nazwa wytwórcy b.d., używana, niesprawna technicznie, wykonana z aluminium i stali, waga 

ok.8kg.
SZT  1

132
ZBIORNIK PALIWA KOMPL. 765-05-Z385 BWP, (do BWP-1), nr fabr./rok prod./kraj prod./nazwa wytwórcy b.d., zbiornik używany, wymiary ok.110x40x90cm, waga 

ok.30kg. 
SZT  2 UWAGA_1



133

NADAJNIK OBROTOMIERZA CRL-3/2A, [do SW-4 Puszczyk]. Nr fabr./rok prod.: 07157/2008 (od początku eksploatacji wypracował 1189 godz. 6 mi.); 08156/2008 (od 

początku eksploatacji wypracował 1133 godz. 42 mi.); 08155/2008 (od początku eksploatacji wypracował 1188 godz. 12 mi.); 07090/2007 (od początku eksploatacji 

wypracował 1214 godz. 54 mi.); 07088/2007 (od początku eksploatacji wypracował 1287 godz. 6 mi.); 08158/2008 (od początku eksploatacji wypracował 670 godz. 

42 mi.); 08159/2008 (od początku eksploatacji wypracował 1107 godz. 6 mi.); 08157/2008 (od początku eksploatacji wypracował 1159 godz. 54 mi.); 07089/2007 

(od początku eksploatacji wypracował 1107 godz. 6 mi.); 08161/2008 (od początku eksploatacji wypracował 1193 godz. 42 mi.); 07158/2008 (od początku 

eksploatacji wypracował 656 godz. 12 mi.); 18165/2008 (od początku eksploatacji wypracował 1032 godz. 36 mi.); 07091/2007 (od początku eksploatacji 

wypracował 830 godz. 6 mi.). Kraj prod: PL. Producent: ZPD Zakład Produkcji Doświadczalnej Warszawa. Urządzenie elektroniczne o wym.: dł. 55mm., średn. 20mm. 

Waga ok. 0,1kg.  

SZT  13 UWAGA_1

134

NADWOZIE RADIOSTACJI R-161AP, nr fabr. 100BS9102114, rok prod. 1991, kraj prod. Polska, nazwa wytwórcy b.d.; nadwozie typu 770, nr 264, rok prod.1991, 

wymiary: 4800x2350x2200mm; wyposażenie rozkompletowane, w skład pozostałego wyposażenia wchodzi: pulpit dowódcy radiostacji PDR-9E, aparatura adaptacji 

R-016W, zespół spalinowo-elektr. AB-8-T/400/M nr AM24212582, urządzenie grzejne 6BON3 (zdemontowane, przechowywane w nadwoziu), urządzenie 

przekazywania danych AB482, tablica zasilania TZ-372, pulpit operatora PO-278, urządzenie filtrowentylacyjne,miernik torów telefonicznych MTT-164, zasilacz B3-

28, tablica sterownicza TS-165E, tablica aparatury TSA, 2 maszty teleskopowe pneumatyczne, 2 maszty antenowe składane, anteny prętowe składane (w 

pokrowcach), 3 szpule z kablami, rogatki z odciągami, anteny na rogatkach, świdry uziemiające, kołki, śledzie, młot fortyfikacyjny.

SZT  1

135

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 drewnianej 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. 340 kg., dł. 2400mm., średn. 900mm.

SZT  1

136

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 tłoczkową,  Waga ok. 340 kg., dł. 2400mm., średn. 900mm. 

SZT  1

137

CIĄGARKA MAKIET STAC.PC-AS I-02-01-002, nr fabr. 006, rok prod.1979, kraj prod. Polska, nazwa wytwórcy WZMot nr 3, wyposażenie pola tarczowego; urządzenie 

niesprawne technicznie, zabudowane na dwóch ramach stalowych o wym.280x110x140cm i 210x110x170cm; na pierwszej ramie znajduje się silnik spalinowy S359 

nr 35929230-01-30372 wraz ze skrzynią redukcyjną zbiornikiem paliwa, filtrem powietrza i chłodnicą, zdekompletowany układ chłodzenia i układ dolotowy 

powietrza, brak tłumika spalin; na drugiej ramie jest zamontowany zespół napędu bębnów z układem sterowania i sygnalizacji, 4 bębny do zwijania lin( bez lin), 

układ prowadzenia lin; całość w złym stanie technicznym, mocno skorodowane elementy konstrukcyjne; waga zestawu ok.2000kg.

KPL  1

138

KABINA PRM-125 (na przyczepie dwuosiowej), nr fabr.3304, rok prod.1975, kraj prod./nazwa wytwórcy b.d., nr rej.UJ03779, nr podw.43399, w nadwoziu znajdują 

się dwa przedziały: w jednym są dwa stoły robocze z szufladami na narzędzia(ukompletowane w 20%) oraz tablica zasilania, w drugim przedziale sa dwie szafy z 

szufladami zawierającymi zestawy części zamiennych, ukompletowane w 50% (lampy elektronowe, kineskopy wskaźników, rezystory, potencjomierze, 

kondensatory, nieliczne narzędzia specjalistyczne), przyczepa niesprawna technicznie, z zabudową specjalistyczną, przeznaczona do napraw Stacji Naprowadzania 

Rakiet NEWA SNR-125.

KPL  1



139

SAMOCHÓD D.ŁAD.POWIĘK.MOB.KRAZ-255B, nr fabr.255B151935684, rok prod.1984, kraj prod.ZSRR, nazwa wytwórcy KrAZ, nr rej. UB01382, data 1-rej.14-02-

1985, nr siln.912157, przebieg 8463 ( spisany z drogomierza w kabinie kierowcy), pojazd niesprawny technicznie, wyeksploatowany, bez ważnych badań 

technicznych; wyposażenie: wyciągarka z liną, układ CPK (niekompletny), koło zapasowe, pałąki opończy, opończa (wymieniana), ogumienie wyeksploatowane, brak 

przewodu pneumatycznego w tylnym lewym kole, pęknięta rama w w okolicy zaczepu.

SZT  1

140

OKRĘT PODWODNY T.207 KOBBEN, nr fabr.: 297, rok prod.: 1964, kraj prod./producent: b.d. Opis w załączniku nr 2. Okręt przekazany bez płynów eksploatacyjnych, 

bez urządzeń służących do przechowywania, zapisywania i odczytywania danych w postaci cyfrowej na: nośnikach magnetycznych (np. dyski twarde, taśmy 

magnetyczne, dyski ZIP, karty magnetyczne), nośnikach elektronicznych (np. dyski SSD, karty pamięci, urządzenia typu FlashDrive), nośnikach hybrydowych – 

stanowiących połączenie nośnika magnetycznego i elektronicznego, nośnikach optycznych (np. CD, DVD, BD), nośnikach magnetooptycznych.

Protokół  klasyfikacyjny okrętu nr 297, wykaz napraw w poprzednich latach - do wglądu w Biurze Prezesa AMW. Oryginalna dokumentacja techniczna w j. 

norweskim (27 książek).

KPL  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 2020 r. poz. 1545 z późn zm.).

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: 22 314 97 93


