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OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA1 
 

 
 

1. Przedmiot zamówienia : Dostawa amunicji do wyrzutnika pirotechnicznego oraz 

zestawu do kompensacji odrzutu zdalnie sterowanych urządzeń EXPERT  

i INSPEKTOR 
2. Ilość: 250 szt. 

3. CPV: 35300000-7  

4. Inne normy: NIE  

5. Oferty częściowe (zadania): NIE 

6. Oferty równoważne: TAK (dopuszcza się wyposażenie przedmiotu zamówienia  

w podzespoły lub funkcje o parametrach nie gorszych niż wyszczególnione w opisie 

przedmiotu, w zakresie niewykraczającym poza „modyfikację” określoną w ust. 2 pkt. 

16 decyzji Nr 72/MON z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie systemu pozyskiwania sprzętu 

wojskowego i usług dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.Urz.MON poz. 

78).   

7. Wymogi techniczne: Zgodnie z danymi uzupełniającymi wraz z załącznikami  

8. Usługi dodatkowe: 

a) W przypadku zaoferowania równoważnych wyrobów- dostawca zobowiązany jest 

dostarczyć specyfikację techniczną celem dokonania zmian w karcie katalogowej 

robotów. 

b)Transport, załadunek i rozładunek na koszt Wykonawcy. 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Dane uzupełniające 

1. Wstęp: 

                                                 
1 Opis przedmiotu zamówienia musi odpowiadać wymaganiom art. 29-30 ustawy Prawo 

zamówień publicznych 
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Niniejsze dane uzupełniające (DU) do przeprowadzenia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego, dotyczą dostaw wyrobów wchodzących w ukompletowanie 

amunicji do wyrzutnika pirotechnicznego RE 70 M3 Plus. Wyrzutnik pirotechniczny 

Typ RE 70 M3 Plus, ukompletowany zgodnie z dokumentacją techniczną producenta, 

stanowi wyposażenie dodatkowe „małego robota neutralizująco-wspomagającego 

EXPERT”, o symbolu indeksowym IM-WP/68:443410, wprowadzonego do Sił 

Zbrojnych RP Rozkazem Szefa Sztabu Generalnego WP Nr 870/Log./SIW z dnia 

17.08.2007 r. 

 Przedmiotem zamówienia jest dostawa asortymentu stanowiącego ukompletowanie 

amunicji do wyrzutnika pirotechnicznego RE 70 M3 Plus : 

2. Wymagania techniczne: 

Dostawca powinien zapewnić dostarczenie wyrobu wskazanego w tabeli w pkt 1 lub 

wyrobu równoważnego, spełniające warunki i wymagania określone  

w załącznik nr 1 do DU. 

3. Zasady odbioru.  

1) Sprzęt podlega ocenie jakości w ramach odbioru wojskowego (ilościowo-

jakościowego).  

2) Miejscem przeprowadzenia odbioru wojskowego jest siedziba wykonawcy 

lub miejsce przez niego wskazane z zachowaniem warunku umiejscowienia 

na terenie Polski. 

4. Gwarancja dostawy i sposób serwisowania. 

 

4.1.  Obowiązki dostawcy (producenta) w zakresie zgodności dostarczonego 

wyrobu z wymaganiami technicznymi i dokumentacją eksploatacyjną. 

1) Dostawca udzieli bezpłatny serwis gwarancyjny w każdym miejscu 

użytkowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na produkty na okres 2 

lat od daty podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego. 

Lp. JIM Nazwa przedmiotu zamówienia J.m. Ilość  

1. 1385PL1536020 
ŁADUNEK MIOTAJĄCY M3  SHG LL „lub 

równoważny” 
szt. 70 

2. 1385PL1535968 
ZESTAW TŁOKA I NASADKI RE70 M3 PLUS 

081 „lub równoważny” 
szt. 60 

3. 1385PL1535961 
POCISK GLINIANY RE70 M3 PLUS 071 „lub 

równoważny” 
szt. 60 

4. 1385PL1535960 
POCISK ELASTOMER. WYP.MIEDZI.RE70 

M3 034 „lub równoważny” 
szt. 60 
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2) Dostawca jest zobowiązany do usunięcia wad fizycznych wyrobów lub do 

dostarczenia wyrobów wolnych od wad, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu 

okresu obowiązywania gwarancji. 

4.1.1. Rodzaj gwarancji oraz okres obowiązywania gwarancji i termin początku 

jego liczenia.  

Okres gwarancji na poprawność pracy zespołu 24 miesiące od daty przekazania 

wyrobów Odbiorcy. 

4.1.2. Gwarantowany okres przydatności technicznej. 

Okres czasu, w którym oferowany asortyment może być wykorzystywany 

zgodnie z przeznaczeniem ustala Dostawca na okres co najmniej 15 lat. 

5. Miejsce dostawy. 

1) Miejsce dostawy:  4 Regionalna Baza Logistyczna (4 RBLog), 50-984 

Wrocław, ul. Poznańska 58, Skład Materiałowy KRAPKOWICE, 47-300 

Krapkowice, tel. 774-664-100, fax. 774-664-200. 

6. Wymagania dotyczące szkolenia. 

Nie dotyczy.     

7. Wymagania co do oceny zgodności wyrobu. 

Na podstawie § 13 ust 1 Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 

stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowego wykazu wyrobów podlegających 

ocenie zgodności oraz sposobu i trybu prowadzenia oceny zgodności wyrobów 

przeznaczonych na potrzeby obronności państwa (Dz. U. 2017, poz. 1001).  

Tryb oceny zgodności – 1.  

8. Wymagania dotyczące certyfikacji.  

Nie dotyczy. 

 

9. Wymagania w zakresie jakości wyrobu.  

Klauzule jakościowe, uzgodnione z Wojskowym Centrum Normalizacji Jakości  

i Kodyfikacji  

 

10. Wymagania dotyczące kodyfikacji.  

Nie dotyczy. 

11. Wymagania w zakresie dozoru technicznego.  

Nie dotyczy. 

 

12. Wymagania w zakresie metrologii. 

Nie dotyczy. 

13. Wymagania dotyczące ochrony środowiska.  

Nie dotyczy. 

14. Termin dostawy. 
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 do 30 października 2019r. 

15. Inne wymagania.  

1) Wyroby powinny być nowe, wyprodukowane w roku zaplanowanej dostawy  

do Sił Zbrojnych RP. 

2) Do odbioru technicznego Wykonawca zobowiązany jest okazać 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 technologiami o przeznaczeniu wojskowym lub 

policyjnym (tekst jednolity, Dz. U. z 2017r., poz. 290). 

 

 

 

Załączniki: 2 na 4 str. 
 

Załącznik nr 1 na 2 str. - charakterystyka amunicji i pocisków do wyrzutnika 

pirotechnicznego RE 70 M3 Plus  

 

Załącznik nr 2 na 2 str. – klauzula jakościowa 

 
 

 

 

                           

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


