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Załącznik nr 6 do SIWZ 

 

 

Opis przedmiotu zamówienia  

 

Pakiet nr 1 

 

Załadunek, transport i rozładunek śmigłowca bojowego MI-24 

 

Transport śmigłowca bojowego MI-24(o wymiarach: dł. kadłuba:18m, wysokość: 5,5 m, 

szerokość kadłuba: 1,7m, waga: ok. 6 ton)  z oddziału Muzeum Wojska Polskiego przy ul. 

Powsińskiej 13 w Warszawie do głównej siedziby Muzeum Wojska Polskiego przy Al. 

Jerozolimskich 3 w Warszawie, w szczególności: 

 zapewnienie pracy dźwigu przez czas niezbędny do demontażu (przeprowadzonego 

przez pracowników MWP) pięciu łopat głównego wirnika śmigłowca oraz załadunek 

śmigłowca(łącznie z łopatami) przy pomocy dźwigu na pojazd przystosowany do 

przewozu przedmiotów wielkogabarytowych, 

 transport śmigłowca z oddziału Muzeum Wojska Polskiego przy ul. Powsińskiej 13 w 

Warszawie do głównego budynku przy Al. Jerozolimskich 3 w Warszawie(ok. 8km), 

 ustawienie śmigłowca w miejscu wskazanym przez pracowników Muzeum Wojska 

Polskiego na placu przy Al. Jerozolimskich 3 oraz zapewnienie pracy dźwigu przez 

czas niezbędny do montażu(przeprowadzanego przez pracowników MWP) pięciu 

łopat głównego wirnika śmigłowca. 

 

 

Pakiet nr 2 

 

Załadunek, transport i rozładunek sprzętu ciężkiego. 

 

Transport z JW 2211 w Skwierzynie sprzętu ciężkiego zgodnego z „Zbiorczym zastawieniem 

nr 36/02/11 mienia ruchomego przeznaczonego do nieodpłatnego przekazania” do oddziału 

MWP przy ul. Powsińskiej 13 w Warszawie(ok. 460 km), wraz z jego załadunkiem i 

rozładunkiem, w szczególności: 

a) samochód transportowy 9T25 na podwoziu samochodu Ził 157 z naczepą PAU-3(dł. 

14470 mm, wys. 2700mm , szer. – 2400mm, masa – 10t), istnieje możliwość 

odczepienia naczepy od ciągnika siodłowego, 

b) stacja naprowadzania rakiet IS32MI na podwoziu gąsienicowym GM124(dł. – 8240 

mm, szer.- 3250mm, wys. – 3970mm z anteną w położeniu marszowym, wysokość po 

demontażu anteny 3100 masa – 28t), w celu obniżenia wysokości istnieje możliwość 

demontażu anteny z podstawą, 

c) samochód transportowo-załadowczy 2T6 na podwoziu URAL 375(dł. – 9050mm, 

wys. – 3900, szer. – 3080mm, masa – 11t), 

d) samobieżna wyrzutnia 2P24MI na podwoziu gąsienicowym GM123(dł. – 7200mm, 

szer.- 3220mm, wys. – 3310mm, masa - 24t), 

e) stacja radiolokacyjna 1S12MI na podwoziu gąsienicowym ATT 426 (dł. – 10250mm, 

szer.- 3120mm, wys. – 4150 mm,  wysokość po demontażu anteny: 3320 mm  masa – 

38t). w celu obniżenia wysokości istnieje możliwość demontażu anteny, 

f) pięć rakiet w pojemnikach transportowych (tarach) z osprzętem – łącznie dziesięć 

pojemników; 
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tara nr 1 zawierająca korpus rakiety. (dł. – 10500mm, szer. – 1400 mm) – 5 egzemplarzy, 

tara nr 2 zawierająca cztery silniki oraz komplet stateczników. (dł. – 4500mm,  

szer.: 1100mm) – 5 egzemplarzy, 

masa jednego kompletu (tara nr 1 i tara nr 2 z zawartością) ok.: 3,5t, 

g)   wózek technologiczny (transportowy) 9T120 do rakiet  (dł. - 4000 mm, szer. -  2600 

mm, wys. - 1200 mm, masa ok. 350 kg). 

Zakres zamówienia obejmuje załadunek (ewentualnie z demontażem ) oraz rozładunek 

(ewentualnie z montażem) ww. sprzętów przy pomocy dowolnych narzędzi wraz z 

ustawieniem w miejscu wskazanym przez zamawiającego w Muzeum Polskiej Techniki 

Wojskowej w Warszawie przy ul. Powsińskiej 13. Demontaż i montaż podzespołów musi 

zostać przeprowadzony ze szczególną starannością, w sposób zapewniający pełne zachowanie 

sprawności i kompletności demontowanych podzespołów. 

 

 

 

.................................., dnia ..........................                       .................................................. 

pieczęć i podpis(y) osoby (osób) uprawnionej(ych) 

do reprezentowania Wykonawcy
 


