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OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

 
 

1. Przedmiot zamówienia : Dostawa zestawu remontowego do noktowizora PCS-6 

2. Ilość: zgodnie z poniższymi danymi 

3. CPV: 38636000-6  

4. Inne normy: zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia  

5. Oferty częściowe (zadania): nie 

7. Wymogi techniczne: zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu 

zamówienia  

8. Usługi dodatkowe: transport zabezpiecza Wykonawca  
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SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

 

ZESTAW REMONTOWY DO NOKTOWIZORA PCS-6 - 5 kpl. 

 

 

 

 

 

 

1.Przedmiot zamówienia. 

 

Dostawa zestawu remontowego do noktowizora PCS-6. 

Techniczne środki materiałowe wykonane zgodnie z aktualną dokumentacją techniczną  

do produkcji seryjnej, wprowadzonych lub użytkowanych w SZ RP. 

 

- Noktowizor PCS-6- warunki Techniczne na wykonanie i odbiór PCO – 95/WT-82  

        

 

 
     

Wykaz technicznych środków materiałowych wchodzących do zestawu 

Lp. Nr katalogowy Nazwa Jm. Ilość w zestawie 

1  

WALIZKA 

ALUMINIOWA 

430X310X110MM 

szt. 1 

2 1031 0804 
FILTR KOMPLETNY 

ZS1-4-1031-08-04 
szt. 5 

3 1031 0802 
OCZNIK KOMPLETNY 

ZS1-2-1031-08-02 
szt. 5 

4 3180 1117 
OBUDOWA BATERII 1-

17/3180-1117 PCS6 
szt. 2 

5 3180 1134 
POKRĘTŁO 1-34/3180-

1134 PCS6 
szt. 4 

6 3180 1138 
OSŁONA 1-38/3180—

1138 PCS6 
szt. 5 

7 3168 1202 
KOŁEK GWINTOWY 4-

2-3168-1202 
szt. 2 

8 3168 1203 
DOCISK 4-3-3168-1203 szt. 2 

9 3168 1205 
ŚRUBA 4-5-3168-1205 szt. 4 

10 3168 1207 
SPRĘŻYNA 4-7/3168-

1207 PCS6 
szt. 4 

11  

PIERŚCIEŃ 

USZCZELNIAJĄCY 

MVQ 16X2 17-S PCS6 

szt. 8 
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2. Wymagania w zakresie oceny zgodności – nie dotyczy, za wyjątkiem wyrobów ujętych  

w załączniku do rozporządzenia ministra obrony narodowej z dnia 11 stycznia 2013 r.  

w sprawie szczegółowego wykazu wyrobów podlegających ocenie zgodności oraz sposobu  

i trybu przeprowadzania oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności 

państwa. 

 

 

3. Wymagania w zakresie jakości wyrobu. 

 

- Dostarczone wyroby będą nowe, nieużywane, kategorii I (pierwszej).  

- Wyroby powinny spełniać wymagania techniczne, jakościowe i użytkowe zawarte  

w aktualnej dokumentacji do produkcji seryjnej.  

- Wyroby będą zabezpieczone przed uszkodzeniem w czasie transportu poprzez 

opakowanie; 

- System zarządzania jakością dostawcy oraz warunki nadzoru jakości przez RPW -  

zgodnie z klauzulą jakościową uzgodnioną przez WCNJiK. 

 

 

4. Wymagania gwarancyjne oraz w zakresie serwisowania. 

 

- Na zamawiane wyroby Wykonawca powinien udzielić Zamawiającemu 

 24 miesięcznej gwarancji, licząc od daty podpisania protokołu przyjęcia -przekazania 

przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego; 

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wyroby do czasu ich formalnego przyjęcia 

przez odbiorcę, tj. podpisania protokołu przyjęcia-przekazania przez przedstawicieli 

Wykonawcy i Zamawiającego; 

- Gwarancja powinna obejmować wszystkie elementy składowe zamówienia, zarówno 

wyprodukowane przez Wykonawcę, jak również nabyte od kooperantów 

(poddostawców); 

- Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wad fizycznych wyrobów  

lub do dostarczenia wyrobów wolnych od wad, jeżeli te wady ujawniły się w okresie 

gwarancji; 

- Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków Wykonawca dostarczył Zamawiającemu 

zamiast wyrobów wadliwych takie same wyroby nowe - wolne od wad, termin 

gwarancji biegnie na nowo od chwili ich dostarczenia. Wymiany wyrobów Wykonawca 

dokona bezpłatnie, nawet gdyby ceny uległy zmianie.  

- Protokoły reklamacji, według wzoru określonego przez Zamawiającego (druk  

Gm-9) należy wykonać w co najmniej 3 egz. i przesłać do Wykonawcy, Zamawiającego 

oraz Szefostwa Służby Uzbrojenia i Elektroniki IWsp SZ. 
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5. Wymagania w zakresie uprawnień wymaganych od wykonawców przy realizacji 

umowy, w tym koncesji, pozwoleń, certyfikatów. 

 

Wykonawca zobowiązany jest spełniać wymagania, zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Gospodarki z 7 grudnia 2001r. w sprawie systemu oceny jakości produkcji materiałów 

wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym 

(Dz.U. z 2001 r. Nr 152, poz. 1730 z późn.zm.) Ponadto wykonawca powinien posiadać 

koncesję uzyskaną w myśl ustawy z dnia 22 czerwca 2001r. o wykonaniu działalności 

gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją 

oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym  

(Dz.U. 2018. 2037 z późn.zm.)  

 

System zarządzania jakością Wykonawcy powinien spełniać wymagania zawarte  

w ISO 9001:2015.  

 

Oświadczenie, że Wykonawca wykona dostawę tśm do noktowizora PCS-6 zgodnie  

z opisem przedmiotu zamówienia określonym przez Zamawiającego. 

 

 

6. Termin realizacji 

 

Przedmiot umowy należy dostarczyć do Odbiorcy w terminie do dnia  28.06.2019r. 

 

 

7. Wymagania w zakresie znakowania kodem kreskowym wyrobów  dostarczonych  

do resortu obrony narodowej. 

 

Zgodnie z Decyzją Nr 3/MON z dnia 03.01.2014r. w sprawie wytycznych określających 

wymagania w zakresie znakowania kodem kreskowym wyrobów dostarczanych do resortu 

obrony narodowej. 

 

 

8. Inne wymagania: 

 

- Techniczne środki materiałowe wchodzące w ukompletowaniu zestawu będą oznaczone 

nazwą (zgodną z JIM), JIM oraz podana zostanie ich ilość. 

- Wykonawca nie może zwolnić się od odpowiedzialności względem Zamawiającego  

z tego powodu, że nie wykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Dostawcę 

było następstwem nie wykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wobec 

Dostawcy przez jego kooperantów, poddostawców i podwykonawców; 

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia (za zgodą Wykonawcy) 

korzystnych dla siebie zmian w formie pisemnej (aneksu); 
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- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie całości 

umowy lub jej części nie leży w interesie SZ, czego nie można było przewidzieć  

w chwili zawarcia, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy  

lub jej części w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 

okolicznościach; 

- Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o wystąpieniu 

jakichkolwiek zagrożeń związanych z realizacją umowy dotyczących konieczności 

wprowadzenia zmian w umowie w terminie co najmniej 30 dni przed terminem 

realizacji umowy. 

 

 

9. MIEJSCE DOSTAWY (ODBIORCA):  

        

Wielkopowierzchniowy Wielobranżowy Skład Materiałowy  

3 Regionalnej Bazy Logistycznej 

- ul. Bohaterów Walk nad Bzurą, 99-300 Kutno 

Kierownik Składu – mjr Arkadiusz Wypych 

Tel. 261 430 319 

  

 

 

 

 

 

 

Załączniki: nr 1 na 3 stronach – Klauzula Jakościowa 

nr 2 na 11 stronach – Wymagania w zakresie znakowania kodem kreskowym 

                   nr 3 na 2 stronach  –  Protokół Reklamacji  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                                            
 


