Załącznik nr 1

Warunki realizacji zadania – Wariant I - Strzelnic a ma zapewnić:

1. Możliwość wykonywania strzelań na odległość do 100 m.
2. Możliwość prowadzenia strzelań z różnych linii otwarcia ognia (100 – 5 m).
3. Możliwość jednoczesnego wykonywania strzelań przez minimum 6 szkolonych (przy założeniu
minimalnej odległości 3m pomiędzy stanowiskami strzeleckimi).
4. Możliwość prowadzenia ognia pojedynczego oraz ciągłego.
5. Możliwość wykonywania strzelań z broni małokalibrowej i broni osobistej z wykorzystywaniem
amunicji karabinowej o kalibrze nie większym niż 7,62 mm i amunicji pistoletowej o kalibrze nie
większym niż 9 mm, wystrzeliwanej z prędkością początkową nie większą niż 1000m/s i z energią
początkową nie większą niż 3800 J. z wyłączeniem amunicji z pociskami wypełnionymi materiałami
wybuchowymi, zapalającymi albo innymi substancjami, których działanie zagraża życiu lub zdrowiu z
pociskami przeciwpancernymi.
6. Zawierać element zabezpieczający przed oddaniem strzału ponad kulochwytem z najdalszej linii
otwarcia ognia na najdłuższej budowanej osi (np. w postaci przechwytywaczy, przesłon lub tunelu
strzeleckiego).
7. Posiadać utwardzone stanowiska strzeleckie.
8. Utwardzenie drogi dojazdowej około 150 m.
9. Posiadać utwardzony parking na minimum 10 pojazdów, w tym 2 pojazdy ciężarowe/autobusy.
10. Posiadać ogrodzenie terenu strzelnicy o wysokości minimum 1,5 m z siatki (lub panelowe), wraz z
tablicami informacyjnymi o zagrożeniu.
11. Posiadać doprowadzone zasilenie w energię elektryczną lub zostać wyposażona w agregat
prądotwórczy ( o mocy minimum 2 kW)
12. Posiadać poniższe wyposażenie:
- podnośnik figur bojowych (minimum 6 szt.) wraz z systemem kontroli umożliwiającym ich
sterowanie (wersja zasilana prądem stałym lub akumulatorem) umożliwiające samoczynne
opuszczanie figur bojowych pod wpływem trafienia pociskiem wraz z urządzeniem do podświetlanie
figur bojowych;
- maszt wysokości 3 m do wciągania chorągiewek (białej i czerwonej) oraz oświetlenie ostrzegawcze
(światło białe i czerwone) umieszczone na linii wyjściowej (przed stanowiskami strzeleckimi);
- pomieszczenie magazynowe ( np. w postaci kontenera) wymiary 6.05 m x 2,45 m;
- pojemnik na odpady komunalne ( min. 1100l)
- sanitariat (dopuszcza się możliwość funkcjonowania tylko w trakcie realizacji przedsięwzięcia na
strzelnicy);

- wiata do realizacji szkoleń dodatkowych (minimum 9m x 4m)
- ekrany strzeleckie (minimum 30 szt. umożliwiające realizację strzelań z użyciem tarcz strzeleckich o
minimalnych wymiarach ekranu 0,75 m x 0,75 m);
- ochronniki słuchu, nie więcej niż podwójna ilość stanowisk strzeleckich;
- tablica informacyjna o wymiarach 1,5 m x 1 m o dofinansowaniu strzelnicy z budżetu Ministerstwa
Obrony Narodowej, zawierająca:
- orła MON (zgodnie z wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z
dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych RP
(Dz. U. poz. 689, z późn. zm)),
- całkowity koszt inwestycji z rozbiciem na środki uzyskane z dotacji Ministerstwa Obrony
Narodowej oraz własne środki poniesione na realizację zadania,
- datę rozpoczęcia i zakończenia budowy lub remontu,
- nazwę jednostki samorządu terytorialnego realizującej inwestycję.
13. Możliwość prowadzenia strzelań w warunkach nocnych.

