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Infonnuj~,

:i:e Inspektorat Uzbrojenia (IU) prowadzi analize:: rynku dotycz!\.c!\. mo:i:liwosci
pozyskania dla Sil Zbrojnych ,,7,62 mm karabinow samopowtarzalnych SIMONOWA"
(" 7,62 mm karabin SKS").
Og61ne wymagania, jakie powinny spelniae ww. wyroby zawiera zal!\.cznik nr 1 do
niniejszego ogloszenia - karta katalogowa. Ponadto:
o
o
o

dostarczone wyroby winny bye nowe lub opcjonalnie eksploatowane, z zastrze:i:eniem,
i:i: I!\.czna liczba oddanych strzal6w nie przekracza 3000;
w chwili dostawy, w mysl przepis6w bran:i:owych slu:i:by uzbrojenia, kategoria broni nie mo:i:e
bye ni:i:sza ni:i: II (druga) (OJ;
wyroby dodatkowo powinny bye wyposa:i:one w:
o
przybornik z ochraniaczem wylotu luiY;
o
przecieracz;
o
szczoteczka z obsad&;
o
wybijak;
o
klucz do ustawiania muszki (I egz. na 10 kpl broni);
o
olejarka dwuszyjkowa (r6wnowa:i:na dwuwylotowa);
o
trzy 16dki na 10 naboi;
o
pas parciany do karabinu.

W przypadku posiadania przez Pailstwa Finn~ w swojej ofercie wy:i:ej wymienionych
wyroby, prosz~ 0 przeslanie do Inspektoratu Uzbrojenia:
I.
2.
3.
4.
5.

6.

Infonnacji, czy w przeszlosci Finna realizowala dostawe:: tego typu karabin6w.
Opisu stanu technicznego oferowanych przez Finne:: wyrob6w.
Infonnacji 0 szacunkowych kosztach pozyskania okolo 500 kpl. karabin6w, zawieraj!\.cej cen~
jednostkow!\. brutto w polskich zlotych (zl).
Infonnacji 0 mo:i:liwym terminie realizacji dostawy w zakresie 2012 i 2013 roku (barmonogram
dostawy) w przypadku podpisania umowy.
Infonnacji 0 ewentualnym posiadaniu w stosunku do przedmiotowego wyrobu praw wlasnosci
przemyslowej, w szczeg61nosci patent6w, praw ochronnych, jak r6wnie:i: praw autorskich oraz
praw pokrewnych, zgodny z nonnami ustalonymi w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo
wlasnosci przemyslowej oraz w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. 0 prawie autorskim i prawach
pokrewnych lub posiadania wyl!\.cznosci na dostawy wyrob6w na terytoriurn RP.
Danych teleadresowych osoby upowa:i:nionej przez Pailstwa Finn~ do kontakt6w roboczych
w przedmiotowej sprawie.
Uwaga: (*)
kategoria I broni strzeleckiej - nowa, nie uiytkowana (nie eksploatowana), sprawna technicznie
i zdatna do uiytku.
kategoria II broni strzeleckiej - uiytkowana (eksploatowana), spelniajijca warunki przystrzeliwania,
sprawna technicznie. Przewod lufy i komory nabojowej mogij miec wiery, zaokrijglenia (wykruszenia)
pol gwintu, a w lufach chromowanych siatkE: pE:kniE:c, wytarcie i odpryski powloki chromowanej.

Odpowiedzi prosz~ przesylac na adres korespondencyjny
(22) 687 34 44 w terminie do 17.08.2012 r.

ru

lub na numer faksu

Do kontaktow roboczych w przedmiotowych sprawach wyznaczony zostal: Wieslaw
SZUMOWSKI e-mail: iu.suzbr@mon.qov.pl
lednoczdnie informuj~, ze powyzszego zapytania nie nalezy traktowac jako oferty handlowej
w rozumieniu prawa oraz, ze niniejsze pismo nie jest zaproszeniem do negocjacji z Wykonawcami
prowadzonymi na podstawie 18 ust.6 decyzji nr 291 MON oraz nie stanowi oferty w rozumieniu
art. 66 k.c.
Zahtcznikow: 1 na 3 str.
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KARTA KATALOGOWA
1. PEt.NA NAZWA UlSW.

7.62 mm karabin samopowtarzalny Simonowa.
2. NUMER INDEKSOWY.

310018
3. NUMER UN, KOD KLASYFIKACYJNY (wg. ADR).
Nie dotyczy.
4. WIDOK OG6LNY UiSW (ZOJIiCIE).

---=:

5. PRZEZNACZENIE LUB ZASTOSOWANIE.

7.62 mm karabin samopowtarzalny Simonowa jest bronil!. uzywanl!. podczas WYSll!.Pieri
pododdzialOw reprezentacyjnych Wojska Polskiego. Nie ma zastosowania bojowego.

6. OPIS UiSW I JEGO WYPOSAZENIE.
7.62 mm karabin samopowtarzalny Simonowa sklada
cz~ci

s~

z nast'M>ujl!.CYch podstawowych

i mechanizm6w:

- lufy z komo~ zamkOWl!.. przyrzl!.dami celowniczymi i bagnetem.
- lamika.
- !/oka.
- popychacza ze

spr~Zynl!.,

- rury gazowej z nakladkl!.,
- urzl!.dzenia powrotnego.
- urzl!.dzenia spustowego.
- pokrywy komory zamkowej.
- magazynka.
- lola wraz z kolbl!..
- wyciora.
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7. ZASADNICZE DANE TAKTYCZNO - TECHNICZNE.
kaliber [mm)

7.62

szybkostrzelnosc praktyczna [strz.lmin)

35-40

masa karabinu [kg)

3.85

dlugosc karabinu z rozlozonym bagnetem [mm)

1260

d/ugosc karabinu ze zlozonym bagnetem [mm)

1020

pojemnosc magazynka [szt.)

10

8. PODSTAWOWE NORMY EKSPLOATACYJNE.
Karabin eksploatowany ~zie zgodnie z nonnami przyj~mi w "Katalogu nonn
eksploatacji uzbrojenia i

sprz~tu

wojskowego Wojsk LlI.dowych" (sygnatura Szt. Gen

1458/95):
•

nonna eksploatacji docelowej w latach

- 30 lat.

•

nonna do remontu gl6wnego w latach

- 8 lat.

•

nonny m~zyobs/ugowe

- wg instrukcji

9. INSTRUKCJE EKSPLOATACYJNE.
Reedycja instrukcji piechoty "7.62 mm karabin samopowlarzalny Simonowa . Cz~sc I.
Opis i u.tytkowanie" Piech.121/56.

10. WYMAGANIA

DOTYCZACE

UzYTKOWANIA,

OBSt.UGIWANIA,

NAPRAW,

PRZECHOWYWANIA, MASKOWANIA I TRANSPORTOWANIA.
Wymagania dotyCZll,ce obs/ugiwania, nap raw i przechowywania. Zgodnie z przepisami
o obs/udze i naprawie

sprz~tu

uzbrojenia:

Przepisy dotyCZll,ce BHP przy przechowywaniu i naprawie

sprz~tu

uzbrojenia oraz

przy przechowywaniu. skladowaniu i naprawie amunicji w bazach, skladnicach
centralnych i okr~ach

sprz~tu

uzbrojenia i amunicji (Uzbr. 487/65);

Instrukcja osuszania magazyn6w technicznych srodk6w bojowych, uzbrojenia
i sprz~tu wojskowego (SI.Techn. 118/94);
Zbi6r obowlll,Zujll.cych przepis6w w zakresie zabezpieczenia, przechowywania
i konserwacji uzbrojenia, amunicji i srodk6w pozoracji (Uzbr. 1332172);
Przepisy dotyczll.ce bezpieczenstwa i higieny pracy w czasie przechowywania.
naprawy i konserwacji

sprz~tu

uzbrojenia i amunicji w oddzialach (Uzbr. 1377173).
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11. WYMAGANIA DOTYCZACE KONIECZNOSCI TWORZENIA ZAPAS6w
TECHNICZNYCH SRODK6w MA TERIAt.OWYCH.
Zapasy materia/owe

b~det

sprz~tu.

dla podobnej klasy
remontowych

b~dzie

Iworzone przez COL zgodnie z normami obowietzujetcymi
Zakup

cz~sci

zamiennych i zestaw6w obs/ugowo-

realizowany w ramach obowietzujetcego systemu zaopatrywania.

12. WYMAGANIA NORMATYWNO - ETATOWE:
Nie okresla

si~

wymagan normatywno - etatowych dla danego

sprz~tu.

Wprowadzenie

na wyposazenie nie pociqga za sobet koniecznosci zmian etatowych.

13. ZLECENIODAWCA.
Szefoslwo Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych W1ctd.

14. INSTYTUCJA PROWADZ~CA PRAC~ ROZWOJOW~ LUB WDROi:ENIOW~.
Nie realizowano.

15. ROK

ROZPOCZ~CIA

PRODUKCJI SERYJNEJ (DOSTAW DO WOJSK).

1953 r.
16. CENA

SPRZ~TU

W ROKU

ROZPOCZ~CIA

PRODUKCJI SERYJNEJ (DOSTAW).

1000 PLN
17. KOD CPV - WSP6LNY St.OWNIK ZAM6wIEN.
29620000-1
18. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA METROLOGICZNEGO.
Nie dotyczy.

19. USTALENIA DODATKOWE.

SZ

WOJSK PANCERNYCrfj;~~iCHANIZOWANYCH
m.p.

gen.b
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Wojskowe Centrum Metrologii ................................. m.p:.
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