
Załącznik nr 7 do SWZ 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH  

do wykonania przy wozie pomocy technicznej WPT 34 

 

I. Opinia konserwatorska (opinia na podstawie oględzin dokonanych w dniu 7 kwietnia 2021 roku) 

Stan zachowania wozu pomocy technicznej WPT 34 można określić jako dobry. Pojazd przeszedł konserwację i renowację  w 2018 roku. Umowa 

nr 89/2018/Z/MWP z dnia 17.08.2018 r. Uzupełnienia wymaga jego specjalistyczne zewnętrzne wyposażenie, na które składa się skrzynia 

ładunkowa, bębnem liny holowniczej wraz z elementami hamulców i blokad. Po zamontowaniu kopii wyposażenia zamontowane podzespoły 

należy pokryć farbą konserwującą w kolorze pojazdu. 

II. Zakres prac konserwatorskich i renowacyjnych. 

1. Wykonanie ramy skrzyni ładunkowej. 

2. Wykonanie burt skrzyni. 

3. Przymocowanie do ramy uszu montażowych. 

4. Wykonanie podłogi skrzyni ładunkowej wraz z impregnacją. 

5. Wykonanie podstawy bębnów. 

6. Wykonanie bębnów wraz z elementami współpracującymi (hamulce, blokady). 



7. Wypiaskowanie i pomalowanie farbą podkładową wszystkich elementów. 

8. Malowanie farbą nawierzchniową. 

9. Zmontowanie skrzyni ładunkowej z bębnem. 

10. Montaż skrzyni ładunkowej na pojeździe. 

 

III. Inne postanowienia. 

1. Montaż skrzyni ładunkowej wraz z bębnem odbywać się będzie w siedzibie Zamawiającego. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania ppłk. Tomasza Ogrodniczuka o zakończeniu poszczególnych etapów prac. 

3. Wszelkie dodatkowe prace muszą być konsultowane i uzgadniane z pracownikami Muzeum Wojska Polskiego. 

4. Prowadzone prace konserwatorskie muszą być dokumentowane w formie pisemnej i fotograficznej. Po ich zakończeniu    dokumentacja ta 

musi zostać przekazana do Muzeum Wojska Polskiego -  Oddziału Muzeum Broni Pancernej  w Poznaniu. 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH  

do wykonania przy czołgu Panzerkampfwagen III (Pz.Kpfw III Ausf.H) 

 

I. Opinia konserwatorska (opinia na podstawie materiału fotograficznego i oględzin dokonanych w dniu 12 kwietnia 2021 roku) 

Stan zachowania wozu po konserwacji układu jezdnego możemy określić jako dobry, występują braki w ukompletowaniu. Czołg wymaga 

uzupełnienia brakujących elementów takich jak silnik, skrzynia biegów, odtworzenia całego układu chłodzenia, układu paliwowego wraz 

ze zbiornikiem oraz położenia nowej instalacji elektrycznej. Należy również uzupełnić dostarczone przez MBP elementy zewnętrznego 

wyposażenia.  

II. Zakres prac konserwatorskich i renowacyjnych. 

1. Zakup zastępczego silnika ze skrzynią biegów  

2. Zakup zastępczych elementów układu chłodzenia: 

- chłodnice (szt.2)  

- wentylatory z mechanizmami napędowymi (2 szt.)  

- płyn chłodniczy  

- przewody, rury, węże, łączniki  

3. Zakup zastępczych elementów układu paliwowego oraz wykonanie kopii zbiornika: 

- przewody, łączniki  

4. Zakup zastępczych elementów instalacji elektrycznej: 

- akumulatory (2 szt.)  

- podstawy akumulatorów  

- przewody, zegary, oplot instalacji  

5. Montaż silnika wraz ze skrzynią biegów oraz wykonanie układu chłodzenia, układu paliwowego i instalacji elektrycznej 



III. Inne postanowienia. 

1. Transport obiektu do miejsca konserwacji oraz do miejsca eksponowania realizuje Wykonawca. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania przedstawiciela Zamawiającego o zakończeniu poszczególnych etapów prac 

konserwacyjnych – tj.: montażu poszczególnych układów: napędowego wraz z silnikiem, paliwowego i elektrycznego. 

3. Wszelkie dodatkowe prace muszą być konsultowane i uzgadniane z pracownikami Muzeum Wojska Polskiego. 

4. Wymiana jakichkolwiek oryginalnych elementów może się odbywać tylko za wiedzą i zgodą przedstawiciela Zamawiającego 

5. Prowadzone prace konserwatorskie muszą być dokumentowane w formie pisemnej i fotograficznej. Po ich zakończeniu dokumentacja 

ta musi zostać przekazana do Muzeum Wojska Polskiego - Oddziału Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH 

do wykonania przy silniku agregatu układu hydraulicznego nr 8411061 działa samobieżnego 2S7 „PION” 

 

 

I. Opinia konserwatorska (opinia na podstawie oględzin dokonanych w dniu 7 kwietnia 2021 roku) 

Stan zachowania silnika można określić jako bardzo zły. Silnik po zalaniu wodą, możliwe jest obrócenie wałem, nie trzyma podstawowych 

parametrów technicznych. Wymagana jest weryfikacja wszystkich układów silnika, może ona nastąpić dopiero po demontażu z przedziału 

transmisyjnego. Poszczególne elementy silnika powinny zostać oczyszczone i usprawnione a następnie pokryte odpowiednia warstwą 

konserwującą. 

 

II. Zakres prac konserwatorskich i renowacyjnych. 

 

1. Demontaż silnika z ramy  

2. Demontaż głowic silnika 

3. Demontaż miski olejowej 

4. Wymontowanie układu tłokowo-korbowego 

5. Sprawdzenie układu zasilania  

6. Weryfikacja uszkodzonych elementów silnika. 

7.  Uruchomienie silnika na podstawie. 

8.  Montaż sprawnego silnika w dziale 2S7 „PION” 

III. Inne postanowienia. 

1. Transport obiektu do miejsca konserwacji oraz do miejsca eksponowania realizuje Wykonawca. 



2. Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania przedstawiciela Zamawiającego o zakończeniu poszczególnych etapów prac 

konserwacyjnych – tj.: montażu poszczególnych układów: napędowego wraz z silnikiem, paliwowego i elektrycznego. 

3. Wszelkie dodatkowe prace muszą być konsultowane i uzgadniane z pracownikami Muzeum Wojska Polskiego. 

4. Wymiana jakichkolwiek oryginalnych elementów może się odbywać tylko za wiedzą i zgodą przedstawiciela Zamawiającego 

5. Prowadzone prace konserwatorskie muszą być dokumentowane w formie pisemnej i fotograficznej. Po ich zakończeniu dokumentacja ta 

musi zostać przekazana do Muzeum Wojska Polskiego - Oddziału Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH  

do wykonania przy silniku W 46-1 Nr Z 04AT1169 działa samobieżnego 2S7 „PION” 

 

I. Opinia konserwatorska (opinia na podstawie oględzin dokonanych w dniu 7 kwietnia 2021 roku) 

Stan zachowania silnika można określić jako zły. Silnik po zalaniu wodą, nie ma możliwości obrócenia wałem. Wymagana jest weryfikacja 

wszystkich części, może ona nastąpić dopiero po rozebraniu całego silnika. Poszczególne elementy silnika powinny zostać oczyszczone, 

usprawnione lub wymienione na nowe. 

 

II. Zakres prac konserwatorskich i renowacyjnych. 

1. Wstępne oczyszczenie silnika.  

2. Oczyszczenie powierzchni i elementów z korozji i luźno odstającej farby w sposób chemiczny.  

3. Rozebranie silnika i sprawdzenie oraz konserwacja poszczególnych elementów. 

4. Weryfikacja oraz określenie stanu technicznego wszystkich części. 

5. Odtłuszczenie powierzchni. 

6. Zabezpieczenie antykorozyjne obiektu podkładem reaktywnym. 

7. Zabezpieczenie elementów silnika farbą konserwacyjną. 

8. Montaż silnika w dziale 2S7 „PION” 

 

III. Inne postanowienia. 

1. Transport obiektu do miejsca konserwacji oraz do miejsca eksponowania realizuje Wykonawca. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania przedstawiciela Zamawiającego o zakończeniu poszczególnych etapów prac 

konserwacyjnych – tj.: montażu poszczególnych układów: napędowego wraz z silnikiem, paliwowego i elektrycznego. 



3. Wszelkie dodatkowe prace muszą być konsultowane i uzgadniane z pracownikami Muzeum Wojska Polskiego. 

4. Wymiana jakichkolwiek oryginalnych elementów może się odbywać tylko za wiedzą i zgodą przedstawiciela Zamawiającego 

5. Prowadzone prace konserwatorskie muszą być dokumentowane w formie pisemnej i fotograficznej. Po ich zakończeniu 

dokumentacja ta musi zostać przekazana do Muzeum Wojska Polskiego - Oddziału Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu. 

 

 


