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Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
w przetargu nieograniczonym
pt.:
ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ SPRZĘTU STRZELECKIEGO
nr sprawy WNP/617/PN/2019
I. W związku z wpłynięciem do Zamawiającego pisma o poniższej treści (zachowano
oryginalną treść pisma):

Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 1 udziela następujących odpowiedzi na
zadane pytania:
nr 1:
Trenażer przeznaczony jest do szkolenia żołnierzy WP, w szczególności podchorążych
i słuchaczy AWL.
nr 2:
Wysokość pomieszczenia – 5m ( skośny dach, do 2,5 m)
Długość – 20 m
Szerokość -20 m
Powierzchnia przewidziana pod ekran 10 m2
Brak zwisających elementów.
Brak wsporników stropy.
Drzwi umiejscowione w bocznym korytarzu, brak okien.
Możliwość mocowania zestawów do podłogi – betonowa, pokryta żywicą.
Sufit betonowy.
nr 3:
W ramach scenariuszy symulator musi generować obrazy interaktywne.
nr 4:
Jasność projektora musi umożliwić prawidłową projekcję
przeznaczonym na trenażer.

w pomieszczeniu

nr 5:
Strzelania znajdujące się w oprogramowaniu urządzenia muszą zawierać strzelania
znajdujące się w Programie strzelań z broni strzeleckiej dla SZRP z pistoletu, pistoletu
maszynowego i karabinka, oraz inne strzelania umożliwiające rozwój indywidualnych
umiejętności strzeleckich.
nr 6:
Zamawiający nie wymaga posiadania koncesji.
nr 7:
Nie wymagamy.
nr 8:
Lekki odrzut oznacza, że w trakcie pracy broni odrzut musi być jednakże nie ma
konieczności zastosowania odrzutu identycznego jak w broni bojowej.
nr 9:
Ciężar broni powinien być zbliżony do ciężaru broni bojowej.
nr 10:
Brak wymagań w zakresie rejestracji, archiwizacji i odtwarzania wyników ćwiczeń.
nr 11:

Nie jest wymagana.
nr 12:
Strzelania na symulatorze dotyczyły będą głownie pistoletu na dystansie do 25 m,
dlatego nie jest wymagana odwzorowanie balistyczne.
nr 13:
Dopuszcza się pojęcie ”równoważny” w stosunku do replik broni.
nr 14:
Laser musi być I klasy jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, co zaś tyczy się mocy i długości
fali musi umożliwiać skuteczne prowadzenie ognia na odległości 2 m.
nr 15:
Odrzut w rozumieniu zamawiającego nie musi być identyczny z bronią bojową
natomiast ma być widoczna praca zamków lub suwadeł broni (symulacja odrzutu).
nr 16:
Odrzut w rozumieniu zamawiającego nie musi być identyczny z bronią bojową
natomiast ma być widoczna praca zamków lub suwadeł broni (symulacja odrzutu).
nr 17:
Przewiduje się min. 2 lata - okres gwarancji.
nr 18:
Przewiduje się min. 2 lata - okres gwarancji.
nr 19:
Dowolny program scenariuszowy, zapętlony np.(policjant ściga terrorystę po terenie
zamkniętym).
Zamawiający nie dokonuje zmian w zakresie terminu realizacji zamówienia.
II. Wyjaśnienia treści SIWZ zostają załączone do Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia i stanowią jej integralną część. W związku z tym, że powyższe
wyjaśnienia nie uniemożliwiają złożenia ofert w nakazanym terminie,
Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.
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