
ZADANIE NR 2 

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA  

MODUŁY KULOCHWYTOWE 

    

I.  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.  

Moduły kulochwytowe – części składowe : 

 

1. Kulochwyt główny – 10 szt. 

2. Stojak lub wózek – 10 szt. 

3. Powierzchnia antyrykoszetowa – 10 szt. 

 
 Zdjęcie poglądowe kulochwytu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opis przedmiotu zamówienia 

 

Przedmiotem zamówienia są moduły kulochwytowe, które powinny funkcjonować jako 

suwerenne elementy tzn. kulochwyt główny może być ustawiany na innej podstawie lub podłożu i być 

używany jako cel do strzelań, bez konieczności zastosowania powierzchni antyrykoszetowej (np. do 

strzelań na większe odległości). Ponadto przedmiotowe moduły powinny działać jako zestaw.  

Wysokość całego układu: min.160 cm max 205 cm. Waga całego zestawu max 180kg. 

 

 

 

  



PODZIAŁ NA PODZADANIA 

 

 

PODZADANIE NR 1 :    

 

KULOCHWYT  GŁÓWNY 

 

- Wykonany ze stali min :  AR500. 

- Odporność balistyczna: Do amunicji 7,62 NATO włącznie*. 

- Wymiary strefy strzelań: (wys. x szer.): ok. : 60 cm x 1200 cm 

- Możliwość łatwego montażu (demontażu) przy pomocy uchwytów. 

- Dolna część powinna być skonstruowana w ten sposób aby istniała możliwość zamontowania na 

stojaku lub wózku jak i w miarę stabilnego ustawienia na dowolnej podstawie płaskiej czy podłożu. 

- Kulochwyt powinien posiadać certyfikat WITU, dopuszczający go do użytkowania jako 

kulochwyt. 

 
*wariantowo dopuszcza się możliwość złożenia oferty na kulochwyt zapewniający odporność balistyczną do kalibru 5,56mm          

 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

PODZADANIE NR 2 :   

 

WÓZEK LUB STOJAK DO KULOCHWYTU 

 

- Wykonany ze stali min :  AR500. 

- Możliwość łatwego podłączenia od kulochwytu. 

- Uchwyty transportowe umożliwiające wygodne przenoszenie, w przypadku dużego ciężaru modułu. 

- Element jezdny wózka*:  

 kółka łożyskowane,   

 piasta stalowa lub aluminiowa. 

 bieżnia  wykonana z gumy elastycznej z naturalnego kauczuku trwale nawulkanizowana, 

wysokiej  twardości. 

 widelec obrotowy z hamulcem. 

- Stojak* – powinien zapewnić maksymalną stabilność konstrukcji  

 

*dopuszcza się zastosowanie wózka lub stojaka. 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

  



PODZADANIE NR 3 :   

 

POWIERZCHNIA ANTYRYKOSZETOWA   

 

- Panele wykonane z gumy ziarnistej, zmniejszający zagrożenie rykoszetami i odpryskami metalu. 

- Rozmiar i waga jednego bloczka uzależniony jest od jego wytrzymałości i skuteczności 

w antyrykoszetowaniu przy zastosowaniu kalibru 5,56mm jak i ewentualnie 7,62mm. Ponadto 

rozmiarbloczka/bloczków powinien odpowiadać rozmiarowi kulochwytu, tak aby wypełnić całą jego 

powierzchnię. 

- Pojemność powierzchni antyrykoszetowej o wymiarach 60x1200cm powinna wynosić min. 10 tyś. 

strzałów. 

- Możliwość zmiany położenia w przypadku nadmiernego  zużycia. 

- bloczek antyrykoszetowy powinien posiadać certyfikat dający gwarancję skuteczności wyrobu. 

- Ponadto zamawiający oczekuje oferty na 36szt. Paneli 60x60cm lub 18szt.60x120cm dodatkowych 

na wymianę.  

 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne podzadania.  

Zamawiający zastrzega sobie możliwość  zmiany ilości zamawianych egzemplarzy, w zależności od 

otrzymanej oferty cenowej. 

Ceny powinny zawierać koszt transportu.  Transport po stronie wykonawcy realizującego zamówienie. 

Miejsce dostawy:  

 4 szt. do JW  4026 Gdynia;   

 6 szt. do  OSP WS Strzepcz. 


