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OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA  

– Dostawy z zakresu gromadzenia muzealiów 

 

Numer ogłoszenia: ZP-15/2022; data sporządzenia: 30.12.2022 r. 

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego, o którym mowa w art. 11 ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r.  

poz. 1710 ze zm.). 

 

Podstawa prawna zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu: art. 37d ustawy  

z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej  

(Dz. U. z 2020 r. poz. 194). 

 

I. ZAMAWIAJĄCY 

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, Al. Jerozolimskie 3, 

00-495 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. (22) 6295271, przetarg@muzeumwp.pl. 

I. 2) Strona internetowa zamawiającego: www.bip.muzeumwp.pl 

I. 3) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego. 

 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  

Zakup transportera gąsiennicowego Universal Carrier MK II z okresu II wojny 
światowej 
II.2) Rodzaj zamówienia:  

Dostawy z zakresu gromadzenia muzealiów. 

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:  

Zakup transportera gąsiennicowego Universal Carrier MK II z okresu II wojny 
światowej. 
Transporter gąsiennicowy Universal Carrier MK II, brytyjski gąsienicowy lekki 
transporter opancerzony, w zależności od wyposażenia był pojazdem 
rozpoznawczym, transportowym, łącznikowym lub wozem dowodzenia. Był to 
najliczniejszy aliancki pojazd opancerzony II wojny światowej. 
Tabliczka znamionowa: producent FordMotor Co. of Canada Ltd., 
data produkcji 03.1941 r., 
numer fabryczny Forda- TL 238 F.; 
Dane techniczne: Masa: 3,7 t,1 silnik gaźnikowy, 8-cylindrowy Ford GAE (Ford GAEA) 
średnica cylindra 77,8 mm, skok tłoka 95,3 mm, 
pojemność 3600 cm3, stopień sprężania 6, o mocy 65 KM (48 kW) przy 2840 obr./min.; 
Poj. zb. paliwa 90 l benzyny. Zużycie paliwa 50 l/100 
km; Pancerz nitowany z płyt walcowanych, grubość: 7 – 11 mm; Długość 3,70 m, 
Szerokość 1,94 m, Wysokość 1,57 m, Prześwit 0,22 m, Masa 3 



2 
 

700 kg (bojowa), Moc jedn. 20,3 KM/t (14,9 kW/t), Nacisk jedn. 0,50 kg/cm², Załoga 2 
– 5 (w zależności od wyposażenia), 
Osiągi: Prędkość 40 – 48 km/h (po drodze), Zasięg 180 km (po drodze), 120 km (w 
terenie), 
Pokonywanie przeszkód: Brody (głęb.) 0,60 m, Rowy (szer.) 1,60 m, Ściany (wys.) 
0,50 m, Kąt podjazdu 28º; układ napędowy: sprzęgło główne jednotarczowe suche, 
skrzynia przekładniowa mechaniczna, 4 bieg i do przodu, 1 do tyłu, złącze mufowe, 
mechanizm różnicowy z hamulcami bocznymi, koła napędzające gąsienice; podwozie 
6 pojedynczych kół nośnych z bandażami gumowymi o zawieszeniu mieszanym (dwa 
przednie zblokowane, tylne niezależne), zawieszenie na resorach spiralnych, 2 
pojedyncze koła podtrzymujące górną część gąsienicy, koła napinające z przodu 
kadłuba, napędowe z tyłu, gąsienice metalowe, dwugrzebieniowe jednosworzniowe, w 
każdej taśmie 160-167 ogniw, szerokość gąsienicy 241 mm, podziałka 43 mm, rozstaw 
środków gąsienicy 1600 mm, długość oporowa gąsienicy 1510 mm; instalacja 
elektryczna: jednoprzewodowa 6 V; łączność zewnętrzna: radiostacja nr 11; osiągi: 
moc jednostkowo 14,9 kW/t (20,3 KM/t), nacisk jednostkowy na podłoże 0,5 kg/cm2 
W II Wojnie Światowej transportery gąsiennicowe Universal Carrier MK II były używane 
przez Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie w większości formacji wojsk lądowych. 
II.4) Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 

31.12.2022 r. 

 

III. PROCEDURA 

III.1) PODSTAWA PRAWNA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 

Art. 11 ust. 5 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych w zw. z art. 37a – 37d ustawy 

o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.  

 

IV. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA: 

 

IV.1) Data udzielenia zamówienia 15.12.2022 r. 

IV.2) Imię i nazwisko oraz adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:  

Zbigniew Nowosielski, Ptaki 11, 05-332 Siennica. 
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