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Nazwa i kody: grup robót, klas robót i kategorii robót   

Projektowanie   

 
71000000-8  

Grupa robót  
Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne  
 

 

 
71200000-0  
71300000-1  
71500000-3  

Klasa robót  
Usługi architektoniczne i podobne  
Usługi inżynieryjne  
Usługi związane z budownictwem  

 

 
71210000-3  
71220000-6  
71240000-2  
71250000-5  
71310000-4  
71320000-7  
71330000-0  
71350000-6  
71520000-9  
71530000-2  
71540000-5  

Kategoria robót  
Doradcze usługi architektoniczne  
Usługi projektowania architektonicznego  
Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania  
Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe  
Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane  
Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania  
Różne usługi inżynieryjne  
Usługi inżynieryjne naukowe i techniczne  
Usługi nadzoru budowlanego  
Doradcze usługi budowlane  
Usługi zarządzania budową  

 

Roboty budowlane  

 
45000000-7  

Grupa robót  
Roboty budowlane  

 
45100000-8  
45200000-9  
 
45300000-0  
45400000-1  
45500000-2  

Klasa robót  
Przygotowanie terenu pod budowę  
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub 
ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej  
Roboty instalacyjne w budynkach  
Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  
Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z 
zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej  

 
45110000-1  
45111000-8  
45111213-4  
 
45210000-2  
45212000-6  
 
45220000-5  
45223000-6  
45262000-1  
45310000-3  
45311000-0  
45312000-7  
45314000-1  
45316000-5  
45320000-6  
45323000-7  
45324000-4  
45330000-9  
45331000-6  
45332000-3  
45343000-3  
45350000-5  
45410000-4  
45420000-7  

Kategoria robót  
Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne  
Roboty w zakresie burzenia  
Roboty w zakresie usuwania gruzu  
 
Roboty budowlane w zakresie budynków  
Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, 
hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych  
Roboty inżynieryjne i budowlane  
Roboty budowlane w zakresie konstrukcji  
Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe  
Roboty instalacyjne elektryczne  
Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych  
Instalowanie systemów alarmowych i anten  
Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych  
Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych  
Roboty izolacyjne  
Roboty w zakresie izolacji dźwiękoszczelnych  
Roboty w zakresie okładziny tynkowej  
Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne  
Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych  
Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne  
Roboty instalacyjne przeciwpożarowe  
Instalacje mechaniczne  
Tynkowanie  
Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie  
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45421000-4  
45422000-1  
45430000-0  
45431000-7  
45432000-4  
45440000-3  
45442000-7  
45450000-6  
45510000-5  
45451000-3  
 

Roboty w zakresie stolarki budowlanej  
Roboty ciesielskie  
Pokrywanie podłóg i ścian  
Kładzenie płytek  
Kładzenie i wykładanie podłóg – ścian i tapetowanie ścian  
Roboty malarskie i szklarskie  
Nakładanie powierzchni kryjących  
Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe  
Wynajem dźwigów wraz z obsługą operatorską  
Dekorowanie  
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 A. CZĘŚĆ OPISOWA 

 

1 OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem opracowania są wytyczne funkcjonalno - użytkowe do realizacji prac projektowych oraz robót 

budowlano-montażowych w zakresie adaptacji pomieszczeń PGE Narodowego do realizacji Strzelnicy 

kulowej oraz wirtualnej, wraz z dostawą technologii oraz wyposażenia Strzelnicy. 

Zamówienie na realizację Strzelnicy wraz z zapleczem (biurowym, socjalnym, zespołem sanitarnym, salą 

instruktażową i podręcznym magazynem uzbrojenia) polega na opracowaniu dokumentacji projektowej i 

wykonaniu na jej podstawie robót budowlanych oraz pełnieniu nadzoru autorskiego nad jej realizacją oraz 

oddaniem do użytkowania. 

 

 1.1. Zakres zamówienia 

Zakres zamówienia obejmuje projekt i wykonanie obiektu strzelnicy kulowej składającego się z: 

1. hali strzelań I – L 10 m – co najmniej 7 stanowisk ze zmienną i stałą linia otwarcia ognia  

2. hali strzelań II – L 15 m – co najmniej 6 stanowisk ze zmienną i stałą linia otwarcia ognia oraz 

możliwością prowadzenia strzelania dynamicznego w kącie 180 stopni ze zmiennej linii otwarcia 

ognia;  

3. sal instruktażowo-wykładowych; 

4. pomieszczenia biurowego; 

5. pomieszczeń zaplecza technicznego (jeżeli w technologii strzelnicy jest konieczne); 

6. pomieszczenia pomocniczego do obsługi strzelnicy; 

7. podręcznego magazynu uzbrojenia; 

8. recepcji i lobby; 

Strzelnicę projektuje się do prowadzenia strzelań: rekreacyjnych, treningów indywidualnych i grupowych w 

strzelaniach bojowych, dynamicznych. 

Projekt obejmuje również: projekt wentylacji mechanicznej, instalacji oświetleniowej hal strzelań, zasilania 

i automatyki urządzeń strzeleckich oraz wyposażenia technologicznego i konstrukcji osi strzeleckiej i 

podręcznego magazynu uzbrojenia a także projekt wnętrz. 

 

 1.2. Przygotowanie dokumentacji projektowej. 

 1.2.1. Oferent sporządzi dokumentację projektową Strzelnicy w obrębie wskazanej 
przestrzeni Stadionu PGE Narodowy zgodnie z wymaganiami: 

1. - Zamawiającego dla przedmiotowego zamówienia, zawartymi w Wytycznych Funkcjonalno-

Użytkowych, oraz pozostałymi dokumentami Zamawiającego i obowiązującymi przepisami; 

2. - ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (z późniejszymi zmianami) i innymi wszelkimi 

aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia, normami obowiązującymi na terenie 

kraju, wytycznymi i zasadami wiedzy technicznej.  

3. Dokumentacja projektowa winna być opracowana przez uprawnionych projektantów zgodnie z 

najnowszą wiedzą techniczną. Przyjęte rozwiązania powinny zapewnić prawidłowe i bezpiecznego 

funkcjonowanie strzelnicy oraz prostą, niezawodną eksploatację w długim okresie. 
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4. Dokumentacja projektowa powinna uwzględniać dopuszczalne obciążenia stałe i zmienne 

przewidziane przez projektanta konstrukcji PGE Narodowego. 

 

 1.2.2. Zestawienie zadań przedmiotu zamówienia 

W ramach zamówienia należy: 

1. wykonać szczegółową inwentaryzację do celów projektowych wskazanych pomieszczeń na PGE 

Narodowy; 

2. wykonać dokumentację projektową modernizacji pomieszczeń objętych zamówieniem zgodnie z, 

obowiązującymi przepisami w zakresie niezbędnym do wykonania robót budowlanych, w wersji 

papierowej 7 egz.i na płycie CD 2 egz.-zapis elektroniczny wersja dwg i pdf; 

3. uzgodnić dokumentację z rzeczoznawcami do spraw BHP, Ppoż i Sanepid; 

4. wykonać dokumentację wykonawczą i montażową wyposażenia i instalacji pomieszczeń w 

zakresie niezbędnym do rozpoczęcia i wykonania modernizacyjnych robót montażowych, w wersji 

papierowej 7egz.i na płycie CD 2 egz; zapis elektroniczny wersja dwg i pdf; 

5. pełnić nadzór autorski w trakcie realizacji robót całego zamierzenia (ewentualne zmiany autorskie 

w projekcie muszą zostać pisemnie zatwierdzone przez Zamawiającego); 

6. przygotować wykaz materiałów i elementów instalacji do realizacji robót - 3 egz. w wersji 

papierowej i na płycie CD 2 egz. zapis elektroniczny wersja dwg i pdf; 

7. w imieniu Zamawiającego uzyskać wszelkie wymagane prawem zezwolenia, decyzje i uzgodnienia 

organów administracji wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie oraz 

odbiór podręcznego magazynu broni wraz z pozwoleniem do użytkowania; 

8. wykonać modernizację i remont pomieszczeń przeznaczonych na cele funkcjonowania strzelnicy 

ze strefami strzelań oraz obsługującymi je pomieszczeniami funkcyjnymi – w tym modernizację 

systemu wentylacji, instalacji ppoż.(SAP i DSO) i oświetlenia obsługującej te pomieszczenia – na 

podstawie opracowanej dokumentacji projektowej zachowując, o ile będzie to możliwe, 

podstawowe parametry techniczne  i wykorzystując istniejący układ konstrukcyjny budynku; 

9. wykonać dokumentację powykonawczą w liczbie koniecznej do uzyskania wymaganych 

przepisami prawa decyzji i uzgodnień oraz dwóch dodatkowych egzemplarzach papierowych oraz 

2 płyty CD zapis elektroniczny wersja dwg i pdf. 

 

 1.3. Charakterystyczne parametry określające wielkość strzelnicy 

Wielkość projektowanej obiektu  

Powierzchnia użytkowa ok. 600 m2 

Hala strzelań L=15m ok. 153 m2   co najmniej 6 stanowisk; 

Hala strzelań L=10m ok. 152 m2   co najmniej 7 stanowisk; 

 

 1.3.1. Planowane wykorzystania obiektu 

1. co najmniej 6 osób jednocześnie strzelających na LO 15 m, przy strzelaniu ze stałej linii ognia lub 

w zależności od planowanego programu w polu roboczym strefy strzelań dynamicznych. 

2. W Hali Strzelań I: co najmniej 7 osób jednocześnie strzelających na LO 10 m. 

W Hali Strzelań II: co najmniej 6 osób jednocześnie strzelających na LO 15 m. 
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3. Strzelanie będzie prowadzone 7 dni w tygodniu przez 12 miesięcy w roku, wszystkie urządzenia 

infrastruktury przewidziane do pracy w ruchu ciągłym; 

 

 1.4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

 1.4.1. Stan prawny nieruchomości 

Właścicielem stadionu PGE Narodowy jest Skarb Państwa, operatorem PL.2012+Sp. Z o.o. zarządzająca 

obiektem i nieruchomością. 

 

 1.4.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie 
prowadzenia robót wykonawczych 

1. Zamawiający, w terminie określonym w Umowie przekaże Wykonawcy pomieszczenia 

przeznaczone do zaadoptowania na Strzelnicę. Zamawiający jest zobowiązany do umożliwienia 

Wykonawcy i jego podwykonawcom wstępu na teren obiektu w czasie projektowania i prowadzenia 

robót z wyłączeniem czasu, gdy na PGE Narodowym obowiązują akredytacje organizatorów. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia adaptowanych pomieszczeń w okresie trwania 

realizacji Umowy, aż do zakończenia odbioru ostatecznego robót i oddania strzelnicy do 

użytkowania. 

3. Wykonawca zabezpieczy obiekt umożliwiając bezpieczne użytkowanie pozostałej części nieobjętej 

robotami budowlanymi związanymi z adaptacją pomieszczeń. 

4. Wykonawca będzie realizował zakres prac w wyłączonych pomieszczeniach w sposób, 

nieutrudniający użytkowanie obiektu przez Zamawiającego.  

5. Rozliczenie kosztów zużycia energii elektrycznej i wody będzie regulowane na podstawie umową 

między Wykonawcą a Zamawiającym na podstawie podliczników zainstalowanych przez 

Wykonawcę. Liczniki te mają być wykonane w taki sposób aby były docelowymi podlicznikami 

strzelnicy umożliwiającymi rozliczanie kosztów zużycia wody i energii elektrycznej przez 

użytkownika funkcjonującej  strzelnicy. 

6. W okresie trwania i wykonania montażowych robót modernizacyjnych Wykonawca będzie: 

a. utrzymywać teren budowy w należytej czystości, 

b. unikać narażania osób przebywających w sąsiedztwie robót na uciążliwości wynikające 

z hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania, 

7. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby pracownicy nie wykonywali pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych, oraz posiadali wszelkie niezbędne uprawnienia do wykonywania prac. 

8. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie w stanie 

technicznym zapewniającym bezpieczeństwo pracowników na poziomie co najmniej określonym w 

aktualnie obowiązujących przepisach. 

9. Wysoki standard czystości i higieny będzie utrzymywany przez cały czas trwania robót. 

10. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej - ryczałtowej kalkulacji kosztów 

określających wartość oferty. 
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11. Pracownicy wykonujący przedmiot zamówienia powinni być przeszkoleni pod względem BHP i 

p.poż. oraz poddawania okresowym badaniom lekarskim. 

12. Z chwilą przejęcia pomieszczeń będących przedmiotem inwestycji Wykonawca odpowiada przed 

Zamawiającym, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie. 

13. Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały, urządzenia używane 

podczas realizacji robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

14. W czasie wykonywania robót miejsce prowadzenia prac należy tak zabezpieczyć, aby uniemożliwić 

roznoszenie się brudu na główny ciągi komunikacyjne Stadionu. 

15. Wykonawca podporządkuje się rygorom bezpieczeństwa obowiązującym na terenie PGE 

Narodowy w zakresie określonym w stosownych obowiązujących regulaminach zwłaszcza 

dotyczących bezpieczeństwa. 

16. Zamawiający jest zobowiązany do przedstawienia Wykonawcy wszelkich regulaminów 

określających sposób zachowania się na terenie PGE Narodowy dotyczących rygorów 

bezpieczeństwa, oraz postępowania w sytuacjach zagrożenia p.poż.  

 

 1.5.  Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

1. Zmiana funkcji pomieszczeń po oceanarium i po przedniej wystawie w nim prezentowanej wraz z 

sanitariatami oraz pomieszczenia biurowe operatora gastronomi w obiekcie stadionu PGE 

Narodowy ma zapewnić niezbędną powierzchnię użytkową. Systemy, instalacje podstawowe i 

wspomagające, powinny zapewnić funkcjonowanie Strzelnicy zgodnie z przeznaczeniem.  

2. Adaptacja powinna zostać zaprojektowana tak, aby materiały użyte do jej wykonania do minimum 

ograniczały niekorzystne oddziaływanie inwestycji na środowisko (emisja hałasu i drgań, emisja 

spalin, emisja ciepła do atmosfery, zapotrzebowanie na media). 

3. Planuje się: 

a. modernizację i adaptowanie na potrzeby strzelnic pomieszczeń po uprzedniej ocenie 

dopuszczalnych obciążeń i stanu technicznego konstrukcji – zgodnie z zasadami 

określonymi w ustawie Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 

89 poz. 414 z późn. zm.) i przepisach z nią powiązanych; 

b. przebudowę i zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń w części adaptowanej; 

c. przebudowę instalacji wewnętrznych w tym wentylacji i dostosowanie do nowego układu 

funkcjonalnego, realizację niezależnego systemu wentylacji dla hali strzelań; 

d. wyposażenie strzelnicy w technologię hali strzelań umożliwiającą prowadzenie na 

jednej z osi strzelań dynamicznych; 

4. Wewnętrzny podział funkcjonalny musi wynikać z zasady rozdziału stref użytkowych , 

a.  strefa wejściowa 

b. strefa sanitarna 

c. strefa strzelań 

d. strefa instruktażowa z magazynem 

strefy użytkowe mają stworzyć funkcjonalne wewnętrzne przestrzenie. 

5. zapewniając jednoczesne, niezakłócone funkcjonowanie całego obiektu.  

6. W skład kompleksu strzelnicy powinny wejść w szczególności: 
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a. hala strzelań, 

b. śluza 

c. recepcja, 

d. hall/ lobby - pomieszczenie do oczekiwania, 

e. magazyn wyposażenia strzelnicy, 

f. węzeł sanitarny, 

g. wentylatornia. 

h. podręczny magazyn uzbrojenia, 

i. szatnia, 

j. sala ćwiczeń – instruktażowo- wykładowa; 

k. pomieszczenie czyszczenia broni, 

l. punkt pierwszej pomocy medycznej. 

 

 1.6. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe wyrażone we wskaźnikach 
powierzchniowo-kubaturowych ustalonych zgodnie z Polską Normą PN-ISO 
9836:2011 “Właściwości użytkowe w budownictwie Określenie wskaźników 
powierzchniowych i kubaturowych” 

 

 1.6.1.  Powierzchnie użytkowe poszczególnych pomieszczeń wraz z określeniem ich 
funkcji  

 

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI w m2 wg PN-ISO 9836:2011 

Lp. Nazwa pomieszczenia 
Pu 

Pr Pg 
Pu Pd 

1 wiatrołap   14  

2 recepcja 9    

3 pomieszczenie biurowe 11    

4 szatnia  11   

5 pomieszczenie porządkowe  5   

6 umywalnia damska  3   

7 wc damski  4   

8 wc niepełnosprawnych  5   

9 umywalnia męska  6   

10 wc męski  9   
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI w m2 wg PN-ISO 9836:2011 

Lp. Nazwa pomieszczenia 
Pu 

Pr Pg 
Pu Pd 

11 
magazyn wyposażenia dodatkowego 
strzelnic 

 27   

12 sala instruktażowo-wykładowa 21    

13 sala czyszczenia broni 15    

14 Podręczny magazyn broni  13   

15 hol wejściowy z komunikacją   63  

16 śluza wejściowa do strefy strzelnic   6  

17 korytarz   16  

18 strzelnica nr II, L=15m 153    

19 korytarz   22  

20 strzelnica nr I, L=10m 152    

21 Pomieszczenie techniczne    12 

      

 SUMA: Pp, Pd, Pr, Pg 361 83 

121 12 

 SUMA: Pu, Pr, Pg 444 

 Pn = Pu+ Pr+ Pg 565 

 

Oznaczenia 

Pu - powierzchnia użytkowa 

Pp – powierzchnia użytkowa podstawowa 

Pd – powierzchnia użytkowa pomocnicza 

Pr – powierzchnia ruchu 

Pg – powierzchnia usługowa 

Pn – powierzchnia netto 

 

2 WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO 
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

 

 2.1. Ilość zatrudnionych i czas przebywania osób na Strzelnicy 

1. Na halach strzelań może jednocześnie przebywać ok. 13 osób, w zależności od planowanego 

programu strzelań. 
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2. Obsługa strzelnicy powinna składać się z: 

a. kierownika strzelnicy  – 1 osoba; 

b. instruktorów – 1 ÷ 2 osoby; 

c. pomocy medycznej  – 1 osoba (może być wyznaczona z pośród ekipy 

szkoleniowej); 

d. konserwatora – 1 osoba; 

e. sprzątaczki  – 1 osoba. 

3. W hali strzelań Strzelnicy grupy max. po 6 strzelców + instruktor(zy) i 7 strzelców + instruktor(zy), 

w zależności od ilości torów strzelniczych w czasie niezbędnym do wykonania zadania 

szkoleniowego zgodnie z aktualnym programem. 

4. W czasie przerwy w strzelaniach instruktorzy przebywają w pomieszczeniu instruktorów. Łączny 

czas przebywania użytkownika w obiekcie może wynosić maksymalnie 2 godziny zgodnie z 

obowiązującym programem strzelań. Czas ten może być wydłużony po pisemnym otrzymaniu 

Odstępstwa z Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z uwagi na charakter obiektu. 

5. W pomieszczeniach sterowni obsługa przebywa w czasie prowadzenia strzelania. 

6. W pomieszczeniu instruktażowo wykładowym może przebywać jednocześnie ok. 8 osób. 

7. W pomieszczeniu czyszczenia broni może jednocześnie przebywać do 7 osób. Czas przebywania  

w pomieszczeniu powinien wynosić ok. 45 min. 

8. W pomieszczeniach „obsługowo technicznych” w czasie prowadzenia szkoleń nie może przebywać 

żadna osoba tylko serwis w czasie przerw.  

 

 2.2. Główne założenia projektowo - wykonawcze 

1. Wykonanie dokumentacji projektowej przeznaczenia pomieszczeń na strzelnice wraz z 

pomieszczeniami towarzyszącymi uwzględniającej: 

a. wykonanie wentylacji mechanicznej pod kątem zgodnym z parametrami normatywnymi dla 

strzelnic oczyszczania powietrza ze szkodliwych gazów powstających w trakcie 

użytkowania strzelnicy. Filtry wentylacyjne do ołowiu F7 stara norma EN 779:2012 lub 

EM185% norma PN-EN ISO 16890 ;.. 

b. wykonanie wentylacji z odzyskiem ciepła i funkcją chłodzenia w celu utrzymania w 

pomieszczeniach warunków cieplnych w zakresie temperatur od 17°C do 23°C, 

c. Przepływ powietrza od linii strzelniczej  w kierunku kulochwytu pr przepływu 0,25 m /s; 

ilość wymian 30; 

d. wykonanie izolacji akustycznej wentylatorni, zapewniającej izolacyjność akustyczną na 

poziomie w sekretariacie i biurze obsługi klienta (loby – Recepcja 65 dB, pomieszczenia 

biurowe i szkoleniowe 55 dB (PN-N-01307:1994, Dopuszczalne wartości hałasu w 

środowisku pracy )  

e. _wykonanie izolacji akustycznej pomieszczeń w szczególności hali strzelań, na 

zapewniającej izolacyjność akustyczną na poziomie w sekretariacie i biurze obsługi klijenta 

(loby – Recepcja 65 dB, pomieszczenia biurowe i szkoleniowe 55 dB (PN-N-01307:1994, 

Dopuszczalne wartości hałasu w środowisku pracy )_   

2. Przedstawienie i opisanie w dokumentacji projektowej między innymi: 

a. inwentaryzacji i analizy funkcjonowania istniejącej wentylacji mechanicznej; 
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b. prac demontażowych w pomieszczeniach obejmujące usunięcie istniejących, instalacji 

teletechnicznych, oświetleniowych, itd.; 

c. prac adaptacyjnych z aranżacją i wyposażeniem pomieszczeń; 

d. prac montażowych nowych kulochwytów, okładzin antyrykoszetowych, okładzin 

akustycznych, instalacji teletechnicznych, oświetleniowych, sterujących, tarczociągów itd. 

e. montażu nowych elementów instalacji grzewczej, wentylacji mechanicznej z rekuperacją i 

systemem filtrującym dla każdej z poszczególnych stref ;Filtry wentylacyjne do ołowiu F7 

stara norma EN 779:2012 lub EM185% norma PN-EN ISO 16890 ; 

f. systemów SAP i DSO; 

g. prac przy izolacjach akustycznych; 

h. kosztorysu budowlanego inwestorskiego sporządzonego zgodnie z przepisami prawa 

zamówień publicznych; 

3. W procesie projektowania, przyjąć następujące wymagania ogólne:   

a. urządzenia i obiekty zaprojektować stosownie do wymagań występujących dla strzelnic w 

zakresie: 

b. zaprojektowane materiały do zabudowy winny być trwałe i odporne na korozję, przyjętgą 

dla środowiska Klasa C-4 wg  PN-EN-ISO 12944-2; 

c. zaprojektowane urządzenia winny się charakteryzować wysoką jakością, niezawodnością 

pracy, wysokim standardem wykonania, z udzielonym okresem gwarancji co najmniej 36 

miesięcy, poza materiałami eksploatacyjnymi ( granulat zasypowy, tarcze, bloczki gumowe 

źródła światła); 

d. zastosować rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne, które nie spowodują 

przekroczenia standardów jakości środowiska poza terenem planowanej inwestycji oraz 

zminimalizują możliwości wystąpienia awarii. Oznacza to w szczególności zastosowania 

urządzeń wentylacyjnych z filtrami uniemożliwiającymi wypuszczanie do atmosfery 

szkodliwych substancji powstających na strzelnicy, jak i zapewnienie nie występowania 

hałasu na zewnątrz budynku powyżej 40 dB; 

e. należy wytypować urządzenia technologiczne o niskiej energochłonności co najmniej A+ 

oraz niskiej mocy akustycznej < 40 dB, w celu minimalizacji emisji hałasu do środowiska 

naturalnego podczas pracy urządzeń. W pomieszczeniach sąsiednich nie mogą być 

przekroczone parametry akustyczne wynoszące_ w sekretariacie i biurze obsługi klienta 

(loby – Recepcja 65 dB, pomieszczenia biurowe i szkoleniowe 55 dB (PN-N-01307:1994, 

Dopuszczalne wartości hałasu w środowisku pracy ).__System wentylacji musi 

wychwytywać związki ołowiu i gazy prochowe. filtry F7 stara norma EN 779:2012 lub 

EM185% norma PN-EN ISO 16890 ; 

4. Wykonanie prac ujętych w dokumentacji projektowej i wynikających z niniejszych wytycznych 

funkcjonalno–użytkowych, z najwyższą starannością i zgodnie z zapisami i rysunkami 

projektowymi oraz zgodnie z prawem budowlanym, normami budowlanymi i sztuką budowlaną; 

5. Uzyskanie pozwolenie na jego użytkowanie poprzez zgłoszenie do Sanepid i właściwej Komendy 

Państwowej Straży Pożarnej oraz Komendy stołecznej Policji i poprzez odpowiednie badania w 

zakresie akustyki i wentylacji, próby i sprawdzenia uzyskać stosowne opinie certyfikaty i inne 

dokumenty odbiorowe zapewniające o prawidłowości jego wykonania i spełnienia wymogów 

wynikających z funkcji strzelnicy. Niezależnie od powyższego uzyskanie w imieniu Zamawiającego 

pozwolenia na użytkowanie; 

6. Doprowadzenie po zakończeniu prac modernizacyjno–remontowych w pomieszczeniach 
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przeznaczonych na strzelnicę do porządku i czystości umożliwiając jego bezpieczne i komfortowe 

użytkowanie.; 

7. Wykonawca zobowiązany jest do zaprojektowania, dostarczenia i montażu takich urządzeń oraz 

wyposażenia (wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi), które odpowiadać będą warunkom 

technicznym. jakim powinny odpowiadać budynki ( rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 

12.04.2012 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie., w szczególności odnośnie ochrony przeciwpożarowej, akustyki i wentylacji. Dz. U nr 

75. poz 600 z późn. zm.). Strzelnica oraz jej wyposażenie musi spełniać także warunki zawarte w 

Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie przechowywania, noszenia oraz 

ewidencjonowania broni i amunicji (Dz. U z 16.04.2014 poz1224)  

8. Wszystkie materiały wyjściowe, uzgodnienia, decyzje pozyskuje własnym staraniem Wykonawca. 

Zamawiający udzieli mu w tym celu stosownych upoważnień. 

9. Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, iż jest on wykonany zgodnie z umową, 

obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz został wykonany w stanie kompletnym z 

punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

10. Uwaga: Przed rozpoczęciem prac, Wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe do projektowania 

przygotowane przez Zamawiającego, wykona na własny koszt wszystkie badania i analizy (w tym 

technologiczne), niezbędne inwentaryzacje i ekspertyzy dla prawidłowego wykonania opracowań 

projektowych. 

11. Uwaga: Do obowiązków Wykonawcy należy uiszczenie wszystkich opłat związanych z uzyskaniem 

wymaganych pozwoleń, uzgodnień, decyzji i innych kwestii formalnych. 

 

 2.3. Konstrukcja i elementy wyposażenia technologicznego strzelnicy 

 

 2.3.1. Hala strzelań Osi I 

Strzelnica spełniająca wymagania prowadzenia ognia z odległości od 0 do 10 m, ze stałej linii otwarcia 

ognia, praktycznie z każdej broni z wyjątkiem WKM i każdego rodzaju amunicji z wyjątkiem 

przeciwpancernej, i zapalającej. 

Pomieszczenie ma posiadać: 

 

 2.3.1.1.Kulochwyt główny  

1. Kulochwyt główny w Hali strzelań Osi I wykonany: 

a. - w elementach narażonych na ostrzał i penetrację przez pociski, z blachy o grubości co 

najmniej 10 mm, ze stali pancernej (na której zastosowanie uzyskano wszelkie wymagane 

prawem pozwolenia, z uwzględnieniem faktu, iż Zamawiający nie posiada koncesji na 

obrót i posiadanie materiałów specjalnych) lub stali trudnościeralnej, których odporność 

na penetrację potwierdzona będzie badaniem, przedstawionym na etapie uzgadniania 

dokumentacji projektowej, przeprowadzonym przez jednostkę certyfikującą – jednostkę 

naukową w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach 

finansowania nauki oraz ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych, 

prowadzącej badania naukowe lub prace rozwojowe z zakresu balistyki zewnętrznej (np. 

WITU w Zielonce lub innym równoważnym obowiązującym na terenie RP)., wskazującym, 

że przy ostrzale próbki w punkt co 60 s. z odległości nie większej niż 5 m, pod kątem 

odpowiadającemu kątowi kształtu kulochwytu V, amunicją o energii początkowej nie 

mniejszej niż 2000 J; próbka zostanie przebita nie wcześniej niż po 9 strzałach;  
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b. - w elementach nienarażonych na bezpośredni ostrzał i penetrację przez pociski, z blachy, 

ze stali dostosowanej w szczególności do dopuszczalnych obciążeń podłogi 

pomieszczenia, przy uwzględnieniu potwierdzonej wysokiej odporności balistycznej; 

c. - w kształcie V z zasypaną dolną częścią granulatem gumowym pozwalający na 

długotrwałe bezserwisowe użytkowanie z oczyszczaniem kulochwytu uwzgledniającym 

dopuszczalne obciążenia, nie częściej niż co 40 tys. strzałów na stanowisko; 

d. - bez wyposażania w zasobnik pozwalający na samoczynne uzupełnianie granulatu 

zużywanego podczas użytkowania; 

e. - spełniający wymagania niezbędne do bezpiecznego użytkowania przy ostrzale amunicją 

o energii początkowej do 3500 J.  

f. Ciężar całego kulochwytu dostosowany w szczególności do dopuszczalnych obciążeń 

podłogi pomieszczenia, przy uwzględnieniu potwierdzonej wysokiej odporności 

balistycznej; 

2. Powyższe parametry kulochwytu potwierdzone przedstawionym na etapie uzgadniania 

dokumentacji projektowej atestem/ certyfikatem wydanym przez jednostkę certyfikującą – 

jednostkę naukową w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach 

finansowania nauki, prowadzącej badania naukowe lub prace rozwojowe z zakresu balistyki 

zewnętrznej (np. WITU w Zielonce lub innym równoważnym obowiązującym na terenie RP); 

 

 2.3.1.2.Ściany boczne Osi I 

1. Ściany boczne hali strzelań Osi I wykonane w systemie paneli balistycznych: 

a. - na 6 m długości (i całej wysokości) ścian od strony kulochwytu głównego, po jego lewej 

i prawej stronie: 

b. - z blachy o grubości co najmniej 10 mm ze stali pancernej (na której zastosowanie 

uzyskano wszelkie wymagane prawem pozwolenia, z uwzględnieniem faktu, iż 

Zamawiający nie posiada koncesji na obrót i posiadanie materiałów specjalnych)  lub stali 

trudnościeralnej, których odporność na penetrację potwierdzona będzie badaniem 

przedstawionym na etapie uzgadniania dokumentacji projektowej, przeprowadzonym 

przez jednostkę certyfikującą – jednostkę naukową w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 

30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, prowadzącej badania naukowe lub 

prace rozwojowe z zakresu balistyki zewnętrznej (np. WITU w Zielonce lub innym 

równoważnym obowiązującym na terenie RP)., wskazującym, że przy ostrzale próbki w 

punkt co 60 s. z odległości nie większej niż 5 m, pod kątem 0o, amunicją o energii 

początkowej nie mniejszej niż 2000 J; próbka zostanie przebita nie wcześniej niż po 8 

strzałach,  

c. - obłożonych okładzinami i blokami gumowymi kulochwytowymi, spełniającymi wraz z 

elementami stalowymi wymagania ostrzału amunicją 5,56 x 45 mm NATO z pociskiem SS 

109, z poc. o energii początkowej min. do 2500 J bez penetracji: 

d. min. 60 strzałów w jeden punkt, przy Vśr, w zakresie 935 – 945 m/s. 

e. min. 1600 strzałów w koło o średnicy 30 cm, przy Vśr, w zakresie 860 -865 m/s (seriami). 

f. graniczny kąt rykoszetowania dla wszystkich okładzin antyrykoszetowych - nie więcej niż 

14 stopni. 

2. Ściany boczne – opisane jak wyżej, w systemie paneli balistycznych z blachy o grubości min. 10 

mm na całej wysokości ściany jak wskazano wyżej, spełniającymi wymagania zabezpieczenia 

przed przypadkowym strzałem, wykonane w systemie: 
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a. blacha (stal pancerna lub trodnościeralna);  

b. ewentualnie przestrzeń powietrzna (pustka), 

c. okładziny antyrykoszetowe o grubości min 5 cm, 

d. bloczki antyrykoszetowe, 

e. o parametrach jak wyżej. 

3. Na pozostałej długości ścian Osi I zabezpieczenie w systemie paneli balistycznych bez bloczków:  

a. blacha (stal pancerna lub trodnościeralna) o parametrach jak wyżej;  

b. ewentualnie przestrzeń powietrzna (pustka), 

c. okładziny antyrykoszetowe o grubości min 5 cm, o parametrach jak wyżej, 

4. Kolor okładzin i bloczków: dopuszcza się w szczególności kolor czarny, zielony, ciemno szary. 

Kolory do uzgodnienia na etapie uzgadniania dokumentacji projektowej. 

5. Wysokość paneli balistycznych nie może być mniejsza niż wysokości ściany  

6. (nie mniejsza niż 270 cm).Całkowita grubość paneli balistycznych wraz z okładzinami i bloczkami 

gumowymi nie może przekraczać 45 cm. 

7. Połączenia elementów stalowych płyt konstrukcji paneli balistycznych lub kulochwytu, powinny 

uniemożliwiać przebicie, przykładowo mogą by wykonane na zakładkę lub mogą być 

zabezpieczone dodatkowymi pasami stali, tak, aby spełnić ten warunek. 

8. Połączenia wszystkich elementów systemu narażone na ostrzał (łącznie ze śrubami) muszą być 

wykonane z materiałów odpornych na uszkodzenia podczas strzelań powodujące brak możliwości 

bezawaryjnego demontażu i ponownego montażu, przy ostrzale amunicją 5,56X45 mm NATO z 

pociskami SS109 z każdej odległości 10 m i 15 m. 

9. Powyższe parametry zabezpieczenia balistycznego ścian bocznych potwierdzone przedłożonym 

na etapie prac projektowych atestami/ certyfikatami wydanymi przez jednostkę certyfikującą – 

jednostkę naukową w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach 

finansowania nauki, prowadzącej badania naukowe lub prace rozwojowe z zakresu balistyki 

zewnętrznej (np. WITU w Zielonce lub innym równoważnym obowiązującym na terenie RP); 

 

 2.3.1.3.Bloczki antyrykoszetowe (kulochwytowe) 

1. wykonane ze ścieru lub granulatu, gumowe lub gumowo-poliuretanowe, zastosować odpowiednio 

przy uwzględnieniu dopuszczalnego obciążenia stropu z uwzględnieniem ciężaru pocisków w 

bloczku do jego wymiany; 

2. Spełnienie powyższych parametrów potwierdzone przedłożonymi na etapie prac projektowych , 

atestem/ certyfikatem wydanym przez jednostkę certyfikującą – jednostkę naukową w rozumieniu 

art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, prowadzącej badania 

naukowe lub prace rozwojowe z zakresu balistyki zewnętrznej (np. WITU w Zielonce lub innym 

równoważnym obowiązującym na terenie RP). 

 

 2.3.2. Sufit – na Osi I  

1. Sufit na Osi I w całości zabezpieczony panelami balistycznymi: 

a. - ze stali pancernej (na której zastosowanie uzyskano wszelkie wymagane prawem 

pozwolenia, z uwzględnieniem faktu, iż Zamawiający nie posiada koncesji na obrót i 

posiadanie materiałów specjalnych) lub trudnościeralnej, o grubości min. 8 mm, których 
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odporność na penetrację potwierdzona będzie badaniem przedstawionym na etapie 

uzgadniania dokumentacji projektowej, przeprowadzonym przez jednostkę certyfikującą – 

jednostkę naukową w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach 

finansowania nauki, prowadzącej badania naukowe lub prace rozwojowe z zakresu 

balistyki zewnętrznej (np. WITU w Zielonce lub innym równoważnym obowiązującym na 

terenie RP)., wskazującym, że przy ostrzale próbki w punkt co 60 s. z odległości nie 

większej niż 5 m, pod kątem 0o, amunicją o energii początkowej nie mniejszej niż 2000 J; 

próbka zostanie przebita nie wcześniej niż po 8 strzałach  

b. - pokrytych antyrykoszetowymi okładzinami o grubości min. 5 cm z ukształtowaniem 

powierzchni zewnętrznej (np. płyty ryflowane) pozwalającej uzyskać efekt rozproszenia 

dźwięku, przy 1000 Hz współczynnik pochłaniania dźwięku alfa nie mniejszy niż 0,5 a przy 

4000 Hz nie mniejszy niż 0,8. 

2. Alternatywnie: 

na długości 10 m od kulochwytu głównego, wykonany:  

a. - ze stali pancernej (na której zastosowanie uzyskano wszelkie wymagane prawem 

pozwolenia, z uwzględnieniem faktu, iż Zamawiający nie posiada koncesji na obrót i 

posiadanie materiałów specjalnych) lub trudnościeralnej, o grubości min. 8 mm, których 

odporność na penetrację potwierdzona będzie badaniem przedstawionym na etapie 

uzgadniania dokumentacji projektowej, przeprowadzonym przez jednostkę certyfikującą – 

jednostkę naukową w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach 

finansowania nauki, prowadzącej badania naukowe lub prace rozwojowe z zakresu 

balistyki zewnętrznej(np. WITU w Zielonce lub innym równoważnym obowiązującym na 

terenie RP)., wskazującym, że przy ostrzale próbki w punkt co 60 s. z odległości nie 

większej niż 5 m, pod kątem 0o, amunicją o energii początkowej nie mniejszej niż 2000 J; 

próbka zostanie przebita nie wcześniej niż po 8 strzałach  

b. pokrytych antyrykoszetowymi okładzinami o grubości min. 5 cm z ukształtowaniem 

powierzchni zewnętrznej (np. płyty ryflowane) pozwalającej uzyskać efekt rozproszenia 

dźwięku, przy 1000 Hz współczynnik pochłaniania dźwięku alfa nie mniejszy niż 0,5 a przy 

4000 Hz nie mniejszy niż 0,8. 

c. a na pozostałej długości, dopuszcza się zastosować przesłony pionowe oddzielające 

strefę niebezpieczną i strefę strzelań. Przesłony dopuszcza się wykonać z bloków 

gumowych. 

3. Konstrukcja sufitu ma uniemożliwiać przeniknięcie pocisku przez wentylację do innych 

pomieszczeń obiektu Stadionu. 

4. Połączenia elementów stalowych płyt konstrukcji paneli balistycznych powinny uniemożliwiać 

przebicie, przykładowo mogą by wykonane na zakładkę lub mogą być zabezpieczone dodatkowymi 

pasami stali, tak, aby uzyskać ten efekt. 

5. Spełnienie powyższych parametrów potwierdzone przedstawionym na etapie uzgadniania 

dokumentacji projektowej atestem/ certyfikatem wydanym przez jednostkę certyfikującą – 

jednostkę naukową w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach 

finansowania nauki, prowadzącej badania naukowe lub prace rozwojowe z zakresu balistyki 

zewnętrznej(np. WITU w Zielonce lub innym równoważnym obowiązującym na terenie RP). 

6. Kolor okładzin: dopuszcza się kolor czarny, zielony, ciemno szary. 

 

 2.3.2.1.Pozostałe płaszczyzny ścian w Hali strzelań Osi I 

Płaszczyzny ścian (za wyjątkiem ściany tylnej za linią stanowisk) i sufitu strefy prowadzenia strzelań w 
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obrębie stanowisk strzeleckich od stałej linii otwarcia ognia do tylnej ściany hali strzelań Osi I Strzelnicy (z 

zainstalowanym ewentualnym systemem wentylacji, np. typu airwall) wykonać ze stali konstrukcyjnej o 

grubości min. 5 mm pokrytej okładziną antyrykoszetową o grubości min. 2,5 cm z ukształtowaniem 

powierzchni zewnętrznej pozwalającej uzyskać efekt rozproszenia dźwięku , przy 1000 Hz współczynnik 

pochłaniania dźwięku alfa nie mniejszy niż 0,5 a przy 4000 Hz nie mniejszy niż 0,8 albo alternatywnie od 

strony hali Osi II wykonać w technologii wykorzystującej przezierność ścian, wykonanych ze szkła 

kuloodpornego klasy FB6. 

 

 2.3.2.2.Posadzka w hali strzelań Osi I,  

1. powinna być pokryta na całej długości powierzchnią gładką, łatwo- zmywalną, z zachowanie 

właściwości antyrykoszetowych, przy czym dopuszcza się, wykonanie podłogi w technologii 

antyrykoszetowej z wykorzystaniem wymiennych okładzin antyrykoszetowych poliuretanowo – 

gumowych o minimalnej grubości 3 cm,  

2. Kolor okładzin i bloczków: dopuszcza się kolor czarny, zielony, ciemno szary. 

 

 2.3.2.3.Strefa prowadzenia strzelań Osi I 

Strefa prowadzenia strzelań osi I w pomieszczeniu powinna być wyposażona w: 

1. oświetlenie sterowane z konsoli dotykowej, komputera, tabletu, smartfona bądź pilota (kilka stałych 

trybów: dzień, noc, ruchliwa ulica, wieczór- rozproszone światło, podświetlanie wybranych celów) i 

możliwości doboru pojedynczych opcji, stroboskop), umożliwiające podświetlenie celów 

ruchomych; 

2. system nagłośnienia z możliwością generowania różnorodnych dźwięków (syreny, silniki, ulica itp.), 

wyposażony w system sterowania;  

3. system wytwarzania sztucznego dymu; 

 

 2.3.2.4.Tarczociągi i obrotniki na osi I. 

1. Dla każdego stanowiska należy zamontować tarczociągi (transportery tarcz) wyposażone 

sterowane za pomocą systemu komputerowego obsługiwanego z poziomu komputerów, tabletów 

lub smartfonów lub panelu sterującego z ekranem dotykowym, dla każdej linii oddzielnie 

uruchamiane bezpośrednio ze stanowiska strzeleckiego, instruktora, stanowiska sterowniczego 

(operatora). 

2. Zespół jeżdżący ma mieć możliwość: 

a. obrotu tarczy o 360 stopni w lewo i w prawo; 

b. zatrzymania się na wybranej odległości (na całej długości trasy) i poruszania się z 

regulowaną prędkością, przykładowe opcje: 1) -3,5m/s / 1,2 m/s, 2) 7m/s / 1,2m/s 

c. oświetlenia celu, umożliwiającego podświetlenie w różnych trybach (przykładowo: 

ściemnianie, pulsujące światło; rozproszone światło). Uwzględniając specyfikę strzelań 

bojowych należy przyjąć poziom natężenia oświetlenia tarcz ustawionych na liniach celów 

na min. Evsr = 1000 lx; 

3. Zainstalować 1 tarczociąg (transporter tarcz) celu ruchomego jeżdżącego poprzecznie do osi I 

spełniający wymagania jak wyżej. 

4. Elementy zespołów jeżdżących narażone na bezpośredni ostrzał mają być wykonane zestali 

trudnościeralnej o potwierdzonej wysokiej odporności balistycznej tj. o grubości min. 5 mm, której 

odporność na penetrację potwierdzona przedstawionym na etapie uzgadniania dokumentacji 
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projektowej, badaniem przeprowadzonym przez jednostkę certyfikującą – jednostkę naukową w 

rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, 

prowadzącej badania naukowe lub prace rozwojowe z zakresu balistyki zewnętrznej (np. WITU w 

Zielonce lub innym równoważnym obowiązującym na terenie RP)., wskazującym, że przy ostrzale 

próbki w punkt co 60 s. z odległości nie większej niż 5 m, pod kątem 0o, amunicją o energii 

początkowej nie mniejszej niż 2000 J; próbka zostanie przebita nie wcześniej niż po 15 strzałach . 

Zespół tarczociągów oraz zespół obrotników zasilany ma być z instalacji elektrycznej. 

5. Wszystkie elementy konstrukcyjne i pomocnicze urządzeń do zmiany tarcz wykonuje i montuje 

producent / dostawca urządzeń. Z zachowaniem niezbędnych warunków bezpieczeństwa 

użytkowania. Nie kolidując z poszczególnymi planowanymi systemami w Strzelnicy. 

 

 2.3.2.5.Obrotniko- podnośniki 

1. Ewentualnie dla dwóch skrajnych stanowisk osi I wykonać dwa mobilne obrotniko- podnośniki, do 

obrotu i ukazywania tarcz. Sterowane jak transportery tarcz. 

2. Urządzenia typu obrotniko-podnośnik służą do ukazywania tarczy poprzez obrót tarczy wokół osi 

pionowej o kat 180o w lewo i w prawo lub po zmianie ustawienia do ukazywania tarczy poprzez 

obrót wokół osi poziomej o kat 90o „pion i poziom” w strzelaniach bojowych prowadzonych ze stałej 

lub zmiennych linii otwarcia ognia zgodnie z programem ustawianym na pulpicie sterującym. 

3. W obrotniko-podnośniku znajdują się co najmniej następujące elementy sterowania: 

a. - moduł elektroniczny obrotnika-podnośnika MOP, 

b. - dwa czujniki pozycyjne, 

c. - czujnik trafień. 

4. Urządzenia mogą być wykonane w wersji bezprzewodowej z zasilaniem akumulatorowym i 

sterowaniem drogą radiową lub w wersji przewodowej zasilane poprzez zasilacz i sterowane 

przewodowo. 

5. Urządzenie musi posiadać stelaż do mocowania ekranów tarczowych. 

6. Podstawa urządzenia i zespół napędowy ma być zabezpieczony przed uszkodzeniami osłoną 

balistyczną lub umieszczony w równoległych do osi, zagłębieniach w posadzce służących do 

rozmieszczenia podnośników celi. Zagłębienia powinny posiadać możliwość przykrycia. 

Zagłębienia powinny mieć wymiary umożliwiające rozmieszczenie w nich podnośników celi tak 

żeby zabezpieczyć konstrukcję podnośników na wypadek przypadkowego ostrzału. Do każdego 

zagłębienia należy doprowadzić kanały zasilania i sterowania. 

7. Sterowanie obrotniko-podnośnikami przewidzieć indywidualnie dla każdego urządzenia i grupowo 

za pomocą systemu obsługiwanego z poziomu komputera, tableta lub smartfonu. 

8. Obrotniki powinny być wyposażone w elektryczny / elektroniczny system kontroli trafień.  

9. Informacja o trafieniach powinna być możliwa do oceny z poziomu strzelca / instruktora 

prowadzącego ćwiczenie. 

10. Do sterowania wszystkimi urządzeniami na każdej osi strzeleckiej zastosować co najmniej 3 

programowalne przenośne pulpitu sterownicze (komputer/tablet/smartfon). 

 

 2.3.2.6.Stanowiska strzeleckie w hali osi I. 

1. Stanowiska strzeleckie przy zastosowaniu strzelania na osi I ze stałej linii ognia, w świetle 

pomiędzy przegrodami miedzystanowiskowymi nie powinny być węższe niż 1,3 m. Stanowiska 

strzeleckie nie powinny być krótsze niż 1,5 m.  
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2. Stanowisko strzeleckie powinno być wyposażone w szczególności: 

a. - Łatwodemontowalny lub składany lub przestawny (ruchomy, z możliwością blokady 

elementu jezdnego) stabilny stolik z regulacją wysokości blatu, umożliwiającą 

dopasowanie do wzrostu osoby strzelającej oraz obramowaniem krawędzi bocznych blatu 

zapobiegających spadaniu elementów ze stolika. Blat stolika ewentualnie pokryty 

wykładziną dywanową, o powierzchni nie mniejszej niż 50 x 50 cm, umożliwiającej 

odłożenie jednoczesne kilku z wybranych elementów: n.p. rozładowanej, zabezpieczonej 

broni, magazynków, słuchawek, opakowania na naboje, lub panelu sterującego 

tarczociągiem lub oświetleniem, telefonu komórkowego; 

b. Przewidzieć łatwodemotowalne, przezroczyste, kuloodporne przegrody 

międzystanowiskowe. 

c. Pomiędzy stanowiskami strzeleckimi mają zostać zamontowane łatwodemotowalne 

przegrody miedzystanowiskowe – o wysokości co najmniej 2,0 m, które mają chronić 

strzelających przed łuskami wyrzucanymi z broni na sąsiednich stanowiskach.  

3. Przegrody powinny zapewniać obserwacje strzelających we wszystkich postawach strzeleckich - 

muszą być na całej wysokości przeźroczyste. 

4. Przegrody powinny być stabilne i ograniczać ryzyko postrzału strzelców na sąsiednich 

stanowiskach. 

5. Przegrody powinny podlegać okresowej wymianie. Należy dostarczyć co najmniej 2 zapasowe 

przegrody na stanie magazynu strzelnicy. 

 

 2.3.2.7.Wyposażenie dodatkowe Hali Osi I 

1. Timer/ zegar- stoper, z czytelnym w każdych warunkach wykonywania strzelań. Przewidzieć jeden 

na stanowisko z czytelnym w każdych warunkach wykonywania strzelań oznaczeniem stanowiska, 

z którym jest powiązany. 

2. Dopuszcza się urządzenie z mikroprocesorowym zegarem z podtrzymaniem bateryjnym. 

Urządzenie wyposażone w sterowanie droga radiową przy pomocy pilota. Umożliwiające pomiar 

czasu od 0 sekund do 9999 sekund lub odliczanie w dół od wartości ustalonej do zera.  

3. Po podłączeniu zasilania urządzenie zaczyna wyświetlać czas (godzinę i minuty). 

a. montaż: naścienny; 

b. wymiary: minimalne. 600x200x60 mm (szerokość, wysokość, głębokość); 

c. obudowa: IP44 lub wyżej; 

d. wysokość cyfr min.. 110 mm.; 

e. liczba pilotów: 1 szt., zasilanie pilota bateria. 

4. Funkcje pilota timera: 

a. przełączanie trybu pracy urządzenia; 

b. anulowanie wprowadzanych zmian; 

c. start/stop odliczania stopera; 

d. anulowanie odliczania stopera; 

e. wybieranie trybu programowania nowej wartości;  

f. zapisanie ustalonej nowej wartości i opuszczenie trybu programowania; 
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g. włączanie/wyłączanie dźwięku. 

5. W ramach inwestycji Strzelnica powinna zostać wyposażona w podstawowe wyposażenie 

dodatkowe umożliwiające uzyskanie opinii technicznej odpowiedniej instytucji dopuszczającej 

Strzelnicę do użytkowania. 

6. Wyposażenie dodatkowe powinno zabezpieczyć potrzeby obsługi Strzelnicy oraz pomieszczenia 

dla osób oczekujących i pomieszczenia przechowywania i czyszczenia broni Strzelnicy. 

7. Dla Strzelnicy powinny zostać opracowane wszystkie niezbędne instrukcje i dokumenty, 

pozwalające na wydanie opinii technicznej jej dotyczącej przez jednostkę certyfikującą – jednostkę 

naukową w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania 

nauki, prowadzącej badania naukowe lub prace rozwojowe z zakresu balistyki zewnętrznej (np. 

WITU w Zielonce lub innym równoważnym obowiązującym na terenie RP). 

 

 2.3.3. Hala strzelań II 

Strzelnica ma spełniać wymagania prowadzenia ognia ze stałej linii ognia i ze zmiennej linii ognia w całym 

zakresie od 0 do 15 m, w kącie 180 stopni oraz ze stałej linii ognia 15 m. 

Pomieszczenie ma posiadać: 

 

 2.3.3.1.Kulochwyt główny Osi II 

1. Kulochwyt główny Osi II wykonany w technologii: 

a. blacha o grubości min. 10 mm – ze stali pancernej (na której zastosowanie uzyskano 

wszelkie wymagane prawem pozwolenia, z uwzględnieniem faktu, iż Zamawiający nie 

posiada koncesji na obrót i posiadanie materiałów specjalnych) lub trudnościeralnej, 

których odporność na penetrację potwierdzona będzie badaniem przedstawionym na 

etapie uzgadniania dokumentacji projektowej przeprowadzonym przez jednostkę 

certyfikującą – jednostkę naukową w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 

2010 r. o zasadach finansowania nauki, prowadzącej badania naukowe lub prace 

rozwojowe z zakresu balistyki zewnętrznej (np. WITU w Zielonce lub innym równoważnym 

obowiązującym na terenie RP), wskazującym, że przy ostrzale próbki w punkt co 60 s. z 

odległości nie większej niż 5 m, pod kątem odpowiadającemu kątowi kształtu kulochwytu, 

amunicją o energii początkowej nie mniejszej niż 2000 J; próbka zostanie przebita nie 

wcześniej niż po 9 strzałach,  

b. przestrzeń powietrzna (pustka), 

c. okładzina antyrykoszetowej o grubości min 5 cm, jednorodne, zainstalowane na całej 

powierzchni kulochwytu, 

d. bloczki antyrykoszetowe (kulochwytowe), jednorodne, zainstalowane na całej powierzchni 

kulochwytu, 

e. zastosować odpowiednio przy uwzględnieniu dopuszczalnego obciążenia stropu z 

uwzględnieniem ciężaru pocisków w bloczku do jego wymiany; 

2. spełniający wymagania bezpiecznego użytkowania przy ostrzale amunicją o energii początkowej 

min. do 2500 J bez penetracji, graniczny kąt rykoszetowania wszystkich okładzin 

antyrykoszetowych - nie więcej niż 14 stopni. 

3. Całkowita grubość paneli balistycznych wraz z okładzinami i bloczkami antyrykoszetowymi nie 

może przekraczać 50 cm. 

4. Powyższe parametry kulochwytu potwierdzone przedstawionym na etapie uzgadniania 
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dokumentacji projektowej atestem/ certyfikatem wydanym przez jednostkę certyfikującą – 

jednostkę naukową w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach 

finansowania nauki, prowadzącej badania naukowe lub prace rozwojowe z zakresu balistyki 

zewnętrznej (np. WITU w Zielonce lub innym równoważnym obowiązującym na terenie RP); 

 

 2.3.3.2.Bloczki antyrykoszetowe (kulochwytowe) kulochwytu głównego Osi II  

1. Bloczki antyrykoszetowe (kulochwytowe) kulochwytu głównego Osi II wykonane ze ścieru lub 

granulatu, gumowe lub gumowo-poliuretanowe, zastosować odpowiednio przy uwzględnieniu 

dopuszczalnego obciążenia stropu z uwzględnieniem ciężaru pocisków w bloczku do jego 

wymiany; 

2. Kolor okładzin i bloczków: dopuszcza się w szczególności kolor czarny, zielony, ciemno szary. 

Kolory do uzgodnienia na etapie uzgadniania dokumentacji projektowej. 

3. Kulochwyt główny, o jednorodnych cechach ochrony balistycznej na całej powierzchni, wykonany 

na całej wysokości hali strzelań, od poziomu podłogi po sufit hali.  

4. Połączenia wszystkich elementów systemu narażone na ostrzał (łącznie ze śrubami) muszą być 

wykonane z materiałów odpornych na uszkodzenia powodujące brak możliwości bezawaryjnego 

demontażu i ponownego montażu, przy ostrzale amunicją 5,56X45 mm NATO z pociskami SS109 

z każdej odległości. 

5. Połączenia elementów stalowych płyt konstrukcji paneli balistycznych powinny uniemożliwiać 

przebicie, przykładowo mogą by wykonane na zakładkę lub mogą być zabezpieczone dodatkowymi 

pasami stali. 

6. Spełnienie powyższych parametrów potwierdzone przedstawionym na etapie uzgadniania 

dokumentacji projektowej atestem/ certyfikatem wydanym przez jednostkę certyfikującą – 

jednostkę naukową w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach 

finansowania nauki, prowadzącej badania naukowe lub prace rozwojowe z zakresu balistyki 

zewnętrznej (np. WITU w Zielonce lub innym równoważnym obowiązującym na terenie RP). 

 

 2.3.3.3.Ściany boczne Hali strzelań Osi II 

1. Ściany boczne – w systemie paneli balistycznych: 

a. - z blachy o grubości co najmniej 10 mm ze stali pancernej (na której zastosowanie 

uzyskano wszelkie wymagane prawem pozwolenia, z uwzględnieniem faktu, iż 

Zamawiający nie posiada koncesji na obrót i posiadanie materiałów specjalnych) lub stali 

trudnościeralnej, których odporność na penetrację potwierdzona będzie przedstawionym 

na etapie uzgadniania dokumentacji projektowej badaniem przeprowadzonym przez 

jednostkę certyfikującą – jednostkę naukową w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 

kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, prowadzącej badania naukowe lub prace 

rozwojowe z zakresu balistyki zewnętrznej (np. WITU w Zielonce lub innym równoważnym 

obowiązującym na terenie RP)., wskazującym, że przy ostrzale próbki w punkt co 60 s. z 

odległości nie większej niż 5 m, pod kątem 0o, amunicją o energii początkowej nie 

mniejszej niż 2000 J; próbka zostanie przebita nie wcześniej niż po 8 strzałach,  

b. - obłożonych okładzinami i blokami gumowymi kulochwytowymi, spełniającymi wraz z 

elementami stalowymi wymagania ostrzału amunicją 5,56 x 45 mm NATO z pociskiem SS 

109, z poc. o energii początkowej min. do 2500 J bez penetracji: 

c. min. 60 strzałów w jeden punkt, przy Vśr, w zakresie 935 – 945 m/s. 

d. min. 1600 strzałów w koło o średnicy 30 cm, przy Vśr, w zakresie 860 -865 m/s (seriami). 
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e. graniczny kąt rykoszetowania dla wszystkich okładzin antyrykoszetowych - nie więcej niż 

14 stopni. 

f. zastosować odpowiednio przy uwzględnieniu dopuszczalnego obciążenia stropu; 

2. Ściany boczne – opisane jak wyżej, w systemie paneli balistycznych z blachy o grubości min. 10 

mm na całej wysokości ściany, spełniającymi wymagania zabezpieczenia przed przypadkowym 

strzałem, wykonane w systemie: 

a. blacha (stal pancerna lub trodnościeralna);  

b. ewentualnie przestrzeń powietrzna (pustka), 

c. okładzina antyrykoszetowej o grubości min 5 cm, jednorodne pod względem właściwości 

ochrony balistycznej, zainstalowane na całej powierzchni kulochwytu, 

d. bloczki antyrykoszetowe (kulochwytowe), jednorodne pod względem właściwości ochrony 

balistycznej, zainstalowane na całej powierzchni kulochwytu  

3. Uwaga. Alternatywnie, zamiast zastosowania bloczków na całej długości ścian bocznych, 

dopuszcza się zastosowanie na dwóch skrajnych stanowiskach osi mobilnych przechwytywaczy 

przy zastosowaniu bloczków antyrykoszetowych (kulochwytowych) tylko na 6 m długości (i całej 

wysokości) ścian od strony kulochwytu głównego, po jego lewej i prawej stronie; 

4. Bloczki antyrykoszetowe (kulochwytowe) – ściany Osi II (kulochwyty boczne) – wykonane ze ścieru 

lub granulatu, gumowe lub gumowo-poliuretanowe, zastosować odpowiednio przy uwzględnieniu 

dopuszczalnego obciążenia stropu z uwzględnieniem ciężaru pocisków w bloczku do jego 

wymiany; 

5. Całkowita grubość paneli balistycznych wraz z panelami i bloczkami gumowymi nie może 

przekraczać 45 cm. 

6. Wysokość paneli balistycznych nie może być mniejsza niż wysokości ściany (nie mniej niż 270 cm). 

7. Połączenia elementów stalowych płyt konstrukcji paneli balistycznych powinny uniemożliwiać 

przebicie, w szczególności mogą by wykonane na zakładkę lub mogą być zabezpieczone 

dodatkowymi pasami stali. 

8. Kolor okładzin i bloczków: dopuszcza się w szczególności kolor czarny, zielony, ciemno szary. 

Kolory do uzgodnienia na etapie uzgadniania dokumentacji projektowej. 

9. Zastosować odpowiednio przy uwzględnieniu dopuszczalnego obciążenia stropu z 

uwzględnieniem ciężaru pocisków w bloczku do jego wymiany; 

10. Spełnienie powyższych parametrów potwierdzone przedstawionym na etapie uzgadniania 

dokumentacji projektowej atestem/ certyfikatem wydanym przez jednostkę certyfikującą – 

jednostkę naukową w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach 

finansowania nauki, prowadzącej badania naukowe lub prace rozwojowe z zakresu balistyki 

zewnętrznej (np. WITU w Zielonce lub innym równoważnym obowiązującym na terenie RP). 

 

 2.3.3.4.Sufit Hali strzelań Osi II 

1. Sufit w całości zabezpieczony z podwieszonymi panelami balistycznymi z blachy o grubości min. 

8 mm ze stali pancernej (na której zastosowanie uzyskano wszelkie wymagane prawem 

pozwolenia, z uwzględnieniem faktu, iż Zamawiający nie posiada koncesji na obrót i posiadanie 

materiałów specjalnych) lub stali trudnościeralnej potwierdzonych odpowiednim certyfikatem 

właściwościach balistycznych, o pokrytych antyrykoszetowymi okładzinami o grubości min. 5 cm z 

ukształtowaniem powierzchni zewnętrznej (np. płyty ryflowane) pozwalającej uzyskać efekt 

rozproszenia dźwięku.  
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2. Konstrukcja sufitu ma uniemożliwiać przeniknięcie pocisku przez wentylację do innych 

pomieszczeń Stadionu PGE Narodowego z każdej odległości ze względu na możliwość 

realizowania strzelań dynamicznych do trzech ścian pomieszczenia. 

3. Połączenia elementów stalowych płyt konstrukcji paneli balistycznych powinny uniemożliwiać 

przebicie, w szczególności mogą by wykonane na zakładkę lub mogą być zabezpieczone 

dodatkowymi pasami stali. 

4. Kolor okładzin: dopuszcza się w szczególności kolor czarny, zielony, ciemno szary. Kolory do 

uzgodnienia na etapie uzgadniania dokumentacji projektowej. 

5. Orurowanie, tunele kablowe oraz wszelkie niezbędne uchwyty, wsporniki, podpory i wszelkie 

pomocnicze gniazda zaślepki itp. umożliwiające bezinwazyjny montaż sytemu interaktywnego. 

6. Powyższe parametry zabezpieczenia balistycznego potwierdzone przedłożonym na etapie prac 

projektowych atestami/ certyfikatami wydanymi przez jednostkę certyfikującą – jednostkę naukową 

w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, 

prowadzącej badania naukowe lub prace rozwojowe z zakresu balistyki zewnętrznej (np. WITU w 

Zielonce lub innym równoważnym obowiązującym na terenie RP); 

 

 2.3.3.5.Pozostałe płaszczyzny ścian w Hali strzelań Osi II 

Płaszczyzny ścian (za wyjątkiem ściany tylnej za stanowiskami stałej linii otwarcia ognia) i sufitu strefy 

prowadzenia strzelań w obrębie stanowisk strzeleckich od stałej linii otwarcia ognia do tylnej ściany hali Osi 

II Strzelnicy (z zainstalowanym ewentualnym systemem wentylacji, np. typu airwall) wykonać ze stali 

konstrukcyjnej o grubości min. 5 mm pokrytej okładziną antyrykoszetową o grubości min. 2,5 cm z 

ukształtowaniem powierzchni zewnętrznej pozwalającej uzyskać efekt rozproszenia dźwięku albo 

alternatywnie od strony hali Osi I oraz z drugiej strony – do pozostałych pomieszczeń Strzelnicy (o ile to 

możliwe) wykonać w technologii wykorzystującej przezierność ścian, wykonanych ze szkła kuloodpornego 

klasy FB6. 

 

 2.3.3.6.Posadzka w Hali Strzelań Osi II 

1. Posadzka w hali strzelań osi II, powinna być pokryta na całej długości powierzchnią gładką, łatwo- 

zmywalną, z zachowanie właściwości antyrykoszetowych, przy czym dopuszcza się, wykonanie 

podłogi w technologii antyrykoszetowej z wykorzystaniem wymiennych okładzin 

antyrykoszetowych poliuretanowo – gumowych o minimalnej grubości 3 cm, do uzgodnienia z 

Zamawiającym. 

2. Kolor okładzin: dopuszcza się w szczególności kolor czarny, zielony, ciemno szary. Kolory do 

uzgodnienia na etapie uzgadniania dokumentacji projektowej. 

 

 2.3.3.7.Mobilne przechwytywacze 

1. Oś II należy wyposażyć w mobilne przechwytywacze (kulochwyty mobilne/ jezdne), montowane na 

własnym systemie jezdnym, składające się z panelu balistycznego wykonanego: 

a. z blachy trudnościeralnej lub blachy pancernej,  

b. - okładziny antyrykoszetowej o grubości min 5 cm oraz  

c. - bloczków gumowych,  

dla dwóch skrajnych stanowisk (2 szt.) służące do szkoleń dynamicznych. 

2. Przechwytywacze mają zabezpieczyć możliwość strzelania z broni dopuszczonej do użytku na 

strzelnicy o energii początkowej do 3500 J. 
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3. Zaproponować przechwytywacze (mobilne kulochwyty) w liczbie: 2 szt.: o parametrach: 

powierzchni ostrzału (panele balistyczne) co najmniej 120 cm na 150 cm (szerokość, wysokość), 

2 szt. o parametrach: powierzchni ostrzału (panele balistyczne) 60 cm na 140 cm (szerokość, 

wysokość). 

4. Zdjęcia poniżej przedstawiają przykładowe rozwiązania konstrukcyjne.  

 
 

Przykładowe rozwiązania konstrukcyjne dla mobilnych kulochwtów - przechwytywaczy. 

 

 2.3.3.8.Ścianki przenośnie w hali osi II 

1. Oś II powinna zostać wyposażona w komplet co najmniej 6 przestawnych stabilnych ścian do 

ustawiania w hali, 2 szt. o wymiarach ok. 200 x 200 cm, 2 szt. 100 x 200 cm i 2 st. 100 x 100 cm 

do strzelań zza osłony. 

2. Nie powinny powodować rozprzestrzeniania rykoszetów. Wykonać z płyt OSB lub materiałów 

równoważnych na podstawach drewnianych.  

3. Ściany przestawne powinny mieć możliwość transportu z Hali osi II oraz ich zmagazynowania (np. 

przewidzieć możliwość składania niektórych ich elementów w celu optymalizacji zajmowanej w 

magazynie powierzchni) w magazynie strzelnicy w przypadku braku ich wykorzystania w trakcie 

strzelania. 

 

 2.3.3.9.Strefa prowadzenia strzelań w pomieszczeniu hali osi II 

Strefa prowadzenia strzelań w pomieszczeniu hali osi II powinna być wyposażona w: 

1. oświetlenie sterowane z konsoli dotykowej, komputera, tabletu, smartfona bądź pilota (kilka stałych 

trybów: dzień, noc, ruchliwa ulica, wieczór- rozproszone światło, podświetlanie wybranych celów) i 

możliwości doboru pojedynczych opcji, stroboskop), umożliwiające podświetlenie celów 

ruchomych; 

2. system nagłośnienia z możliwością generowania różnorodnych dźwięków (syreny, silniki, ulica itp.), 

wyposażony w system sterowania;  

3. system wytwarzania sztucznego dymu; 

 

 2.3.3.10.Stanowiska strzeleckie w hali osi II. 

1. Stanowiska strzeleckie przy zastosowaniu strzelania na osi II ze stałej linii ognia 15 m, w świetle 

pomiędzy przegrodami miedzystanowiskowymi nie powinny być węższe niż 1,3 m. Stanowiska 
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strzeleckie nie powinny być krótsze niż 1,5 m.  

2. Stanowisko strzeleckie powinno być wyposażone w szczególności - Łatwodemontowalny lub 

składany lub przestawny (ruchomy, z możliwością blokady elementu jezdnego) stabilny stolik z 

regulacją wysokości blatu, umożliwiającą dopasowanie do wzrostu osoby strzelającej oraz 

obramowaniem krawędzi bocznych blatu zapobiegających spadaniu elementów ze stolika. Blat 

stolika ewentualnie pokryty wykładziną dywanową, o wymiarach mniejszej niż 50 x 50 cm, 

umożliwiającej odłożenie jednoczesne kilku z wybranych elementów: rozładowanej, 

zabezpieczonej broni, magazynków, słuchawek, opakowania na naboje, lub panelu sterującego 

tarczociągiem lub oświetleniem, telefonu komórkowego; 

3. Przewidzieć łatwodemotowalne, przezroczyste, kuloodporne przegrody międzystanowiskowe. 

4. Pomiędzy stanowiskami strzeleckimi mają zostać zamontowane łatwodemotowalne przegrody 

miedzystanowiskowe – o wysokości co najmniej 2,0 m, które mają chronić strzelających przed 

łuskami wyrzucanymi z broni na sąsiednich stanowiskach.  

5. Przegrody powinny zapewniać obserwacje strzelających we wszystkich postawach strzeleckich - 

muszą być na całej wysokości przeźroczyste. 

6. Przegrody powinny być stabilne i ograniczać ryzyko postrzału strzelców na sąsiednich 

stanowiskach. 

7. Przegrody powinny podlegać okresowej wymianie. 

 

 2.3.3.11.System interaktywny. 

1. Jedno urządzenie interaktywnego system treningu strzelca typu Laser Shot lub równoważne, na 

broń bojową oraz broń niebojową. 

2. W wersji bojowej urządzenia Laser Shot, projektor wraz z kamerą podczerwieni, należy 

zabezpieczyć osłoną balistyczną wykonaną ze stali pancernej lub stali trudnościeralnej spełniającej 

wymagania) gr. min 3 mm, obudowaną antyrykoszetowymi panelami gr. min 2,5 cm klejonymi do 

blachy.  

3. Konstrukcja musi przewidywać konieczność wymiany powietrza do kamery oraz niezbędne 

przepusty kablowe.  

4. Przygotowanie do adaptacji ścian pozwalające na montaż systemu Laser Shot lub równoważnego 

innego wyposażenia tego systemu. 

5. Zaplanowanie kanałów do prowadzenia okablowania do zasilania projektorów, kamer, 

nagłośnienia, zasilania i sterowania systemu takich jak: 

a. zasilanie kamer i projektorów; 

b. sterowanie przesyłu dźwięku; 

c. sterowanie przekazem obrazu; 

d. zasilanie i sterowanie oświetleniem – niezależna linia oświetlenia w strefie wyznaczonej 

od kulochwytu głównego osi II; 

e. sygnalizacji ostrzegawczej; 

1. Dopuszcza się stosowanie ekranu gumowego w przypadku kiedy producent / dostawca systemu 

będzie tego wymagał. 

2. System Laser Shot lub równoważny ma służyć do prowadzenia podstawowego i specjalistycznego 

szkolenia strzeleckiego w symulacji warunków występujących w sytuacjach zagrożenia i 

konieczności użycia broni palnej do obrony. System bojowego szkolenia strzeleckiego przy 
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wykorzystaniu Laser Shot lub równoważnego ma na celu realistyczne szkolenie strzelców w 

rzeczywistych scenariuszach zagrożenia. 

3. System Laser Shot lub równoważny ma mieć zaproponowaną modułową budowę. Dzięki czemu 

możliwe ma być jego rozbudowywanie w przyszłości.  

4. W zależności od konfiguracji trenażer pozwalać ma na prowadzenie treningu przy pomocy 

emiterów laserowych widzialnych i niewidzialnych, a także przy użyciu broni i amunicji bojowej.  

5. Opcjonalnie dopuszcza się uwzględnienie symulowania interwencji z użyciem gazu 

obezwładniającego i paralizatora. 

6. Ćwiczenia treningowe wyświetlane są na ekranie (lub kulochwycie głównym) przy pomocy rzutnika 

multimedialnego.  

7. W zależności od oprogramowania zainstalowanego na komputerze sterującym może to być trening 

strzelecki lub interaktywna symulacja interwencji oparta na scenariuszach filmowych, której finał 

uzależniony jest od postawy i działań. 

8. Podstawowe minimalne wymagania systemu Laser Shot lub równoważnego:  

a. Strzelania odbywać się będą z wykorzystaniem tarcz papierowych oraz multimedialnego 

trenażera tj. systemu prowadzenia szkoleń strzeleckich z bronią bojową oraz jej replikami 

z wkładem laserowym.  

b. System ma służyć do prowadzenia podstawowego i specjalistycznego szkolenia 

strzeleckiego w symulacji realistycznych warunków występujących w przypadku 

konieczności użycia broni w sytuacjach zagrożenia; 

c. System ma mieć modułową budowę dającą możliwość na rozbudowanie w przyszłości 

(posiadać wbudowany edytor treningów); 

d. System ma być wyposażony w oprogramowanie zawierające minimum 10 programów 

treningowych (w polskiej wersji językowej), które winny umożliwiać przeprowadzenie 

następujących form treningu: 

a) trening strzelecki do stacjonarnych tarcz typu sylwetka (min. 10), umożliwiający 

ustalenie wielkości celu, limitu i kalibru amunicji, ilość celów (1-4), do których 

jednocześnie może być prowadzony ogień; 

b) ćwiczenie precyzyjnego strzału z oceną jego skupienia i rozrzutu pocisków; 

c) rozpoznawanie celu i oddanie celnego strzału do celu wytyczonego (tarcze - cele 

w kolorze, sylwetki); 

d) śledzenie ruchomego celu i oddawanie celnego strzału (np. oddanie zadanej ilości 

strzałów w jak najkrótszym czasie); 

e) trening szybkości, podejmowania decyzji, wybierania celu i celności (z 

możliwością oddawania strzałów do tarcz aktywnych pośród tarcz nieaktywnych);  

f) trening szybkości i celności oddawanego strzału; 

g) trening namierzania celu, podejmowania decyzji i celności (z możliwością 

oddawana strzałów do losowo pojawiających się tarcz); 

h) strzelanie na czas do tarcz (min. 20 wzorów tarcz) z możliwością ustawienia 

wielkości i czasu ukazania się celu, oraz odczytu na komputerze czasu reakcji i 

wyników – sesja strzelecka winna obejmować 10 kolejek dla 2 strzelców; 

i) trening na ruchomych celach (napastnik – zakładnik) z możliwością ustalenia 

czasu treningu, limitu amunicji, szybkości przemieszczania się i wielkości celów; 
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9. System ma posiadać dodatkowe funkcje oprogramowania (w polskiej wersji językowej): 

a. ma umożliwić wyświetlanie tarcz pomniejszonych; 

b. program tzw. wirtualna strzelnica uwzględniający trening w symulacji odzwierciedlającej 

warunki dokładnie tak jak na prawdziwej strzelnicy na różnych odległościach i do kilku tarcz 

(prowadzenie wirtualnego treningu strzeleckiego na różnych dystansach, w różnych 

warunkach oświetlenia); 

c. ma urealniać symulowanie interwencji oraz umożliwiający szkolącemu poprzez swoją 

postawę i działania wpływać na skutek działań interwencyjnych (w wyświetlanych 

scenkach filmowych o różnorodnych sekwencjach) – program ten złożony z minimum 2 

elementów: 

a) - oprogramowania umożliwiającego instruktorowi tworzenie sekwencji filmowych 

w oparciu o gotowe nagrania lub o nagrywanie własnych klipów (edytor scenek),  

b) - programowania służącego do podniesienia poziomu multimedialnego treningu 

strzelca oraz posiadającego opcje różnorodnych scenariuszy inicjowanych przez 

instruktora przewidujących wiele zakończeń podstawowej sceny, oprogramowanie 

to musi zawierać min. 20 gotowych scenariuszy, które winny być załączone do 

systemu na nośniku elektronicznym (odtwarzacz scenek), 

10. Elementy systemu: 

a. W skład systemu prowadzenia szkoleń strzeleckich powinny wchodzić co najmniej: 

a) - kamera (laserowa) zbierająca impulsy laserowe z dokładnością 2 mm; 

b) - kamera termiczna (live fire) rejestrującą pociski przechodzące przez 

samozasklepiający ekran stanowiący także element wyposażenia systemu, 

umożliwiając trening strzelecki z dowolnego dystansu; 

c) - projektor multimedialny LCD, (kontrast min. 3000:1, jasność min. 3000 ANSI 

lumenów) – 1 szt.; 

d) – komputer z systemem operacyjnym Windows 10 lub nowszym, typu laptop (17”, 

Intel core i7,16 Gb RAM, USB 3.0, hdmi) lub odpowiedni komputer stacjonarny 

klasy PC, niezbędny do sterowania systemem; 

e) - kamery zamocowane w hali oczekiwań i hali strzelań, przeznaczone do rejestracji 

przebiegu zajęć, możliwość rejestracji w ograniczonych warunkach 

oświetleniowych, przewodowy przesył sygnału a/v online, możliwość 

wykorzystania / integracji z zaprojektowanym systemem CCTV; 

f) - rejestrator do zapisu przebiegu zajęć (audio-video, 4Tb) współpracujący z ww. 

kamerami, możliwość wykorzystania / integracji z zaprojektowanym systemem 

CCTV; 

11. Kamera termiczna ma wykrywać zarówno pojedyncze strzały, jak i strzały oddane jednocześnie na 

dwóch osiach; 

12. Kamery (oprócz kamer do rejestracji przebiegu zajęć) mają być kompatybilne ze wszystkimi niżej 

wymienionymi elementami: 

a. - wkładki do lufy broni kaliber 9 mm z emiterem niewidocznym (IR) – 2 szt.; 

b. - program treningowy (zawierający zestaw co najmniej 10 programów treningowych) – 1 

komplet; 

c. - oprogramowanie – wirtualna strzelnica – 1 komplet; 
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d. - oprogramowanie – odtwarzacz scenek– 1 komplet; 

e. - oprogramowanie – edytor scenek (z min. 20 gotowymi scenariuszami) – 1 komplet; 

f. - replika broni krótkiej – np. pistolet Glock 17 z emiterem niewidocznym (IR) – 2 szt.; 

g. - replika broni długiej – np. strzelba z systemem pump-action (IR) – 1 szt. 

 

 2.3.3.12.Inne wyposażenie hali osi II 

1. Jeżeli system interaktywny będzie tego wymagał, należy wyposażyć oś II w przenośną, 

demontowalną ściankę ekran, z samozasklepiającego się materiału, do prezentacji celów 

ruchomych systemu interaktywnego; 

8. Timer/ zegar- stoper, z czytelnym w każdych warunkach wykonywania strzelań. Przewidzieć jeden 

na stanowisko, z czytelnym w każdych warunkach wykonywania strzelań oznaczeniem stanowiska, 

z którym jest powiązany. 

2. Dopuszcza się urządzenie z mikroprocesorowym zegarem z podtrzymaniem bateryjnym. 

Urządzenie wyposażone w sterowanie droga radiową przy pomocy pilota. Umożliwiające pomiar 

czasu od 0 sekund do 9999 sekund lub odliczanie w dół od wartości ustalonej do zera.  

3. Po podłączeniu zasilania urządzenie zaczyna wyświetlać czas (godzinę i minuty). 

a. montaż: naścienny; 

b. wymiary: minimalne. 600x200x60 mm (szerokość, wysokość, głębokość); 

c. obudowa: IP44 lub wyżej; 

d. wysokość cyfr min.. 110 mm.; 

e. liczba pilotów: 1 szt., zasilanie pilota bateria. 

4. Funkcje pilota timera: 

a. przełączanie trybu pracy urządzenia; 

b. anulowanie wprowadzanych zmian; 

c. start/stop odliczania stopera; 

d. anulowanie odliczania stopera; 

e. wybieranie trybu programowania nowej wartości; 

f. zapisanie ustalonej nowej wartości i opuszczenie trybu programowania; 

g. włączanie/wyłączanie dźwięku. 

 

 2.3.3.13.Wyposażenie pomieszczenia sterowniczego/ operatorskiego - Pulpit sterowniczy - 
operatorski 

1. Komputerowy pulpit sterowniczy (pulpit operatora/ sterowni), służy do sterowania urządzeniami do 

treningów strzeleckich będącymi na wyposażeniu osi strzeleckich takich jak:  

a. - tarczociągi/ transportery tarcz,  

b. - obrotniko-podnośniki, 

c. - oświetlenie, 

d. - system symulacji dźwięków; 

e. - zadymienie; 
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f. - elementy systemu Laser Shot. 

2. Funkcje pulpitu sterowniczego: 

a. możliwość sterowania całą automatyką urządzeń obu osi strzeleckich; 

b. możliwość zatrzymania działania urządzeń (pauza) i kontynuowania programu strzelań po 

przerwie (np. w przypadku zacięcia broni); 

c. możliwość sterowania programem Laser Shot lub równoważnym; 

d. możliwość zaprogramowania sterowania indywidualnego dla każdego urządzenia 

tarczociągu/ transportera tarcz i grupowo dla dowolnie wybranej ilości urządzeń polegająca 

na ustaleniu dowolnego zakresu ustawiania każdego celu i transport tarcz z jedna z 

wybranych prędkości; 

e. możliwość zaprogramowania sterowania indywidualnego dla każdego urządzenia 

obrotniko - podnośnika i grupowo (przewidziano 2 szt. na osi I) polegająca na ustaleniu 

dowolnej zgodnej z programem strzelań sekwencji czasowej otwarcia, ekspozycji i 

zamknięcia celu; 

f. duża elastyczność konfiguracji urządzeń poprzez zastosowania algorytmów pracy 

umożliwiających sterowanie równolegle wszystkimi urządzeniami, oświetleniem hali 

strzelań i nagłośnieniem; 

g. możliwość intuicyjnego tworzenia dowolnego programu strzelań zapisywanego na dysku 

komputera do wielokrotnego wykorzystywania; 

h. możliwość wyzwalania pracy urządzeń (aktywacji wcześniej zadanego oprogramowania) 

bezprzewodowym urządzeniem (komputer, tablet lub smartfon). 

3. Elementy pulpitu komputerowego układu sterowniczego 

a. Pulpit sterowniczy - komputer z systemem Windows 10 lub nowszym; 

b. Komputer stacjonarny lub laptop, preferowany w wersji biznesowej z gwarancją nie krótszą 

niż 36 miesięcy; 

c. Bezprzewodowy - komputer, tablet lub smartfon do wyzwalania pracy urządzeń (aktywacji 

wcześniej zadanego oprogramowania) ze sterowni; 

4. Konwertery transmisji danych. 

a. Ilość i rodzaj konwerterów transmisji danych oraz ich usytuowanie zależy od ilości i typów 

zastosowanych urządzeń na osiach strzeleckich I i II; 

b. W przypadku stosowania transmisji bezprzewodowej o wyborze miejsca montażu 

niezbędnych konwerterów decyduje dostawca sterowania urządzeń wyposażenia 

technologicznego na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej i dokonanych niezbędnych 

badan spektrum częstotliwości występujących w konkretnej lokalizacji w celu 

zidentyfikowania mogących wystąpić zagrożeń interferencji RF/IF pracujących łącz na 

planowane połączenie radiowe; 

c. Wykorzystywane przez konwertery transmisji danych częstotliwości radiowe mieszczą się 

w pasmie ISM (pasmo radiowe niewymagające licencji); 

5. Oprogramowanie sterujące. 

Oprogramowanie sterujące umożliwiać ma: 

a. sterowanie wszystkimi urządzeniami zabudowanymi na osiach strzeleckich w dowolnej 

konfiguracji oraz sekwencjach czasowych; 
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b. odtwarzanie w systemie nagłośnienia strzelnicy komunikatów i dźwięków nagranych przez 

instruktora (odtwarzanie m. in. krzyków, dźwięku syren, komend głosowych, muzyki itp.); 

c. sterowanie sygnalizacją ostrzegawczą – oprogramowanie pulpitu sterowniczego nie 

uruchomi funkcji START do momentu aż wszystkie drzwi do hali strzelań (osi I oraz osi II) 

nie zostaną zamknięte i zablokowane. W momencie awaryjnego otwarcia, którychkolwiek 

drzwi nastąpi zatrzymanie urządzeń. Istnieje możliwość odtworzenia przypisanego 

komunikatu słownego w systemie nagłośnienia strzelnicy; 

d. sterowanie natężeniem oświetlenia kierunkowego tarcz oraz natężeniem oświetlenia 

ogólnego; 

e. wywoływanie działania urządzeń na odległość poprzez zastosowanie urządzenia 

bezprzewodowego (komputer, tablet lub smartfon); 

6. Sterowanie wszystkimi urządzeniami odbywać się ma według stworzonego wcześniej i zapisanego 

na dysk komputera programu strzelań;  

7. Podczas strzelań ze zmiennych linii otwarcia ognia wszystkie transportery jeżdżące wzdłużnie z 

uwagi na bezpieczeństwo strzelców powinny przemieszczać się z prędkością nie większą niż 1m/s. 

Wyższa prędkość powinna być wykorzystywana tylko podczas strzelań ze stałej linii otwarcia ognia. 

 

 2.3.4. Podręczny magazyn uzbrojenia 

1. Podręczny magazyn uzbrojenia należy wyposażyć w szafy oraz urządzania do przechowywania 

broni i amunicji w ilości odpowiadającej przechowywaniu planowanego wyposażenia strzeleckiego 

Strzelnicy opisanego poniżej; 

2. Podręczny magazyn uzbrojenia należy wyposażyć w szafy i szafki pancerne klasy co najmniej S1 

dla co najmniej: 

a. (ilości zwiększone do biznesplanu x 2, poza glockami). 

b. - 2 szt. pistolet maszynowy MP5; 

c. - 2 szt. pistolet Maszynowy Glauberyt; 

d. - 2 szt. pistolet maszynowy Bruger&Thomed APC; 

e. - 7 szt. innych pistoletów maszynowych/ karabinków; 

f. - 15 pistoletów Glock; 

g. - 10 sztuk pistoletów innych typów; 

3. Szafy na amunicję w ilości 420 kg; 

4. Magazyn uzbrojenia należy wyposażyć w następujące instalacje wewnętrzne: 

a. - elektryczną (230V) w wykonaniu hermetycznym i przeciwwybuchowym; 

b. - uziemienia wszystkich metalowych elementów wyposażenia w pomieszczeniu; 

c. - oświetlenia podstawowego z oświetleniem awaryjnym oraz przeciwpożarowy wyłącznik 

prądu; 

5. Wejście do podręcznego magazynu uzbrojenia powinno być wyposażone w system kontroli 

dostępu. Uzyskanie dostępu powinno być udzielane na podstawie ważnej karty (legitymacji z 

chipem). W przypadku otwarcia siłowego (bez autoryzacji kartą) system powinien uruchomić 

sygnalizatory optyczno – akustyczne nad drzwiami wejściowymi do magazynu i na pulpicie 

sterowni. System kontroli dostępu powinien umożliwiać odcięcie pomieszczenia ze sterowni; 
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6. – pomieszczenie magazynu uzbrojenia należy wyposażyć w stałą instalację sygnalizacji alarmu 

pożaru połączoną ze sterownią oraz systemem PGE Narodowy; 

7. - instalację monitoringu wewnętrznego połączonego ze sterownią i (ewentualnie ochroną PGE 

Narodowy monitoringu wewnętrznego CCTV). Obraz z kamer będzie udostępniony przez sieć 

Internet umożliwiając obserwację z dowolnego miejsca na świecie przez osoby uprawnione; 

8.  -telefoniczna dla łączności zewnętrznej i wewnętrznej na PGE Narodowy;  

9. - ppoż. w podręcznym magazynie uzbrojenia zgodnie z odrębnymi przepisami; 

 

 2.3.5. Pomieszczenie czyszczenia broni 

1. W pomieszczeniu do czyszczenia broni, nad stanowiskami do czyszczenia broni należy 

przewidzieć i zrealizować ścianki bezpieczeństwa wykonane z blachy grubości. min. 3 mm ze stali 

pancernej lub stali trudnościeralnej min. 500 HB, obudowanej okładzinami antyrykoszetowymi 

grubości min 5 cm klejonymi do blachy. 

2. W pomieszczeniu mają być zamontowane czytelne oznaczenia wskazujące kierunek broni 

podczas procedur czyszczenia lub konserwacji. 

3. Pomieszczenie czyszczenia broni należy wyposażyć w atestowane komory do kontroli broni/ 

skrzynki bezpieczeństwa do kontroli broni o wytrzymałości co najmniej dla kalibru 5,56 mm lub inne 

równoważne urządzenie, o nie gorszych parametrach technicznych. 

4. Pomieszczenie czyszczenia broni wyposażyć w odpowiednią liczbę stanowisk wraz z miejscami 

do siedzenia, stołem. 

5. Przykładowa komora do kontroli broni/ skrzynka bezpieczeństwa została zaprezentowana na 

obrazku 

 

6. Pomieszczenie czyszczenia broni należy wyposażyć w następujące instalacje wewnętrzne: 

a. - elektryczną (230V) w wykonaniu hermetycznym i przeciwwybuchowym; 

b. - uziemienia wszystkich metalowych elementów wyposażenia w pomieszczeniu 

czyszczenia broni; 

c. - oświetlenia podstawowego z oświetleniem awaryjnym oraz przeciwpożarowy wyłącznik 

prądu; 

7. - wejście do pomieszczenia czyszczenia broni powinno być wyposażone w system kontroli 

dostępu. Uzyskanie dostępu powinno być udzielane na podstawie ważnej karty (legitymacji z 

chipem).  
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W przypadku otwarcia siłowego (bez autoryzacji kartą) system powinien uruchomić sygnalizatory 

optyczno – akustyczne nad drzwiami wejściowymi do pomieszczenia czyszczenia broni i na 

pulpicie sterowni. System kontroli dostępu powinien umożliwiać odcięcie pomieszczenia ze 

sterowni; 

8. Należy przewidzieć urządzenia do czyszczenia broni i wskazać ich rodzaj, ilość i rozmieszenie 

9. - pomieszczenia czyszczenia broni należy wyposażyć w stałą instalację sygnalizacji alarmu pożaru 

połączoną ze sterownią oraz systemem PGE Narodowy; 

10. - pomieszczenia czyszczenia broni należy wyposażyć w instalację monitoringu wewnętrznego 

połączonego ze sterownią i (ewentualnie ochroną PGE Narodowy monitoringu wewnętrznego 

CCTV). Obraz z kamer będzie udostępniony przez sieć Internet umożliwiając obserwację z 

dowolnego miejsca na świecie przez osoby uprawnione; 

11.  - pomieszczenia czyszczenia broni należy wyposażyć w instalację telefoniczna dla łączności 

zewnętrznej i wewnętrznej na PGE Narodowy;  

12. - pomieszczenia czyszczenia broni należy wyposażyć w instalację ppoż. w pomieszczeniu 

czyszczenia broni zgodnie z odrębnymi przepisami; 

 

 2.4. Wymagania dotyczące instalacji 

 2.4.1. Wentylacja 

 2.4.1.1.Wentylacja hal strzelania 

Przebudowa instalacji wentylacyjnej polegająca na: 

1. - Zwiększeniu skuteczności wymiany powietrza w pomieszczeniach strzelnicy. Zapewnienia 

wymiany powietrza w ilości 30 wymian/ godzinę, przy prędkości powietrza w zakresie od 0,25 

do 0,30 m/sek.  

2. - -Zastosowaniu rekuperatorów zapewniających odzysk ciepła na poziomie min. 50%. 

3. - Zastosowaniu instalacji wentylacji nawiewno-wywiewnej zapewniającej w pomieszczeniu 

temperaturę w zakresie od 17°C do 23°C. 

4. - Zastosowaniu filtrów usuwających z powietrza gazy prochowe i związki ołowiu.F7 

5. - Zastosowanie dodatkowych, niezależnych urządzeń jonizujących powietrze, 

posiadających multi-funkcyjne filtry F7 o następujących działaniach: 

a. -usuwające kurz, dym, pył 

b. -absorbujące gazy prochowe,  

c. -antybakteryjne 

d. –przeciwgrzybiczne. 

Dokumenty potwierdzające spełnienie powyższych wymagań muszą być dołączone do dokumentacji 

projektowej. 

 

 2.4.1.2.Wentylacja pomieszczeń zaplecza 

W pomieszczeniach zaplecza zaprojektować instalację wentylacyjną zapewniającą wydajność min.1-

krotnej wymiany powietrza na godzinę pracującą stale w trakcie i poza okresem użytkowania pomieszczeń. 

W pomieszczeniu ćwiczeń zaprojektować instalację wentylacyjną zapewniającą wydajność min. 5-krotnej 

wymiany powietrza i dodatkowo klimatyzator typu split. Podane wartości są wartościami zalecanymi , 
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wentylacje pomieszczeń należy wykonać zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 

12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych , jakim  powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowania DZ.U.Z 2015r. Poz1422 i z 2017r. Poz 2285, zawierający zał nr 1 Wykaz polskich norm 

przywołanych w rozporządzeniu.) 

 

 2.4.1.3.Podręczny magazyn uzbrojenia oraz pomieszczenie czyszczenia broni 

W pomieszczeniu podręcznego magazynu uzbrojenia oraz pomieszczeniu czyszczenia i konserwacji 

uzbrojenia należy zapewnić 2 - krotną wymianę powietrza na godzinę dla odprowadzenia ewentualnych 

oparów chemicznych powstałych w trakcie prac konserwacyjnych podczas użytkowania pomieszczenia. 

Należy zapewnić ok. 5% podciśnienie. 

 

 2.4.1.4.Uwagi końcowe 

Szczegółowe rozwiązania wentylacji hal strzelań, pomieszczeń zaplecza strzelnicy i podręcznego 

magazynu uzbrojenia oraz dobór urządzeń wentylacyjnych należy ustalić w projekcie branżowym. 

 

 2.4.2. Akustyka strzelnicy 

Należy zniwelować hałasy i szumy w pomieszczeniach pomocniczych i dydaktyczno – szkoleniowych (sala 

ćwiczeń – instruktażowa) do poziomu maksymalnego dopuszczalnego natężenia hałasu = 40dB.  

 

 2.4.3. Wytyczne oświetlenia. 

 2.4.3.1.Oświetlenie tarcz i stref strzelań 

Uwzględniając specyfikę strzelań bojowych należy przyjąć poziom natężenia oświetlenia tarcz ustawionych 

na liniach celów na min. Evsr = 1500 lx oraz oświetlenia ogólnego strzelnicy na Evsr = 300 lx. Strefa strzelań 

powinna mieć możliwość ściemniania i rozjaśniania światła w celu stworzenia warunków terenowych, z 

jakimi może spotkać się osoba, która używa broni w obronie koniecznej. 

 

 2.4.3.2.Oświetlenie sali konferencyjnej  

Oświetlenie sali konferencyjne (Sali ćwiczeń/ instruktażowej) powinno mieć możliwość ściemniania i 

rozjaśniania poziom natężenia do 500 lx. 

 

 2.4.3.3.Oświetlenie ekranu w urządzeniu laser shot lub równoważnego 

Do prowadzenia treningów na urządzeniu systemu interaktywnego typu Laser Shot na osi II lub 

równoważnego z uwagi na rodzaj wymaganego oświetlenia, zaprojektować należy niezależnie włączane 

oświetlenie rozproszone z lamp o natężeniu regulowanym w zakresie 0 ÷ 300 lx, wymogi co do instalacji 

ustala się z dostawcą urządzenia. 

 

 2.4.3.4.Oświetlenie w pomieszczeniu podręcznego magazynu uzbrojenia oraz pomieszczeniu 
czyszczenia broni 

Oświetleniowe w pomieszczeniu podręcznego magazynu uzbrojenia oraz pomieszczeniu czyszczenia 

broni należy wykonać, jako hermetyczne ograniczające możliwość powstania wybuchu.  

Włączniki oświetlenia do wszystkich magazynów należy umieszczać na zewnątrz pomieszczeń. 

Natężenie oświetlenia Evsr =200 lx 
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 2.4.3.5.Oświetlenie awaryjne 

Hala strzelań nie jest strefą wysokiego ryzyka. Oświetlenie awaryjne standardowe 1lx zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 

Do oświetlenia awaryjnego osi strzeleckich, pomieszczeń zaplecza i pomieszczeń podręcznego magazynu 

uzbrojenia a także pomieszczenia czyszczenia broni trzeba zastosować automatyczne włączanie się 

oświetlenia podstawowego po zaniku zasilania i zapewnić działanie w czasie nie krótszym niż 0,5 s. 

Oświetlenia strefy wysokiego ryzyka powinno zapewniać pełne wymagane natężenie oświetlenia w sposób 

opisany normą PN-EN 1838 i PN-EN 50 172 . 

 

 2.4.3.6.Wytyczne instalacji elektrycznej i automatyki urządzeń na osiach Strzelnicy 

Dz.U. Rok 2001 nr 132, poz. 1479, rozdział 12. [........] 

§ 77. w tym zakresie 

1. Instalacja i urządzenia elektryczne strzelnic, przy zachowaniu przepisów odrębnych dotyczących 

dostarczania energii, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, 

powinny zapewniać: 

1) dostarczanie energii elektrycznej o odpowiednich parametrach technicznych do odbiorników, stosowanie 

do potrzeb użytkowych, 

2) ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym, przepięciami łączeniowymi  

i atmosferycznymi, powstaniem pożaru, wybuchem i innymi szkodami, 

3) ochronę przed emisja drgań i hałasu powyżej dopuszczalnego poziomu oraz przed szkodliwym 

oddziaływaniem pola elektromagnetycznego. 

2. W instalacjach elektrycznych strzelnic stosuje się: 

1) złącza instalacji elektrycznej obiektu, umożliwiające odłączenie od sieci zasilającej, usytuowane w 

miejscu dostępnym dla dozoru i obsługi oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, zwłaszcza od pocisków 

i odbitek (rykoszetów), wpływami atmosferycznymi, a także ingerencja osób niepowołanych, 

2) oddzielny przewód ochronny i neutralny, 

3) urządzenia ochronne różnicowoprądowe, 

4) wyłączniki nadprądowe w obwodach odbiorczych, 

5) zasadę selektywności (wybiórczości) zabezpieczeń, 

6) przeciwpożarowe wyłączniki prądu, 

7) połączenia wyrównawcze główne i miejscowe, łączące przewody ochronne z częściami przewodzącymi 

innych instalacji i konstrukcji obiektów, 

8) urządzenia ochrony przeciwprzepięciowej. 

3. Wymagania, o których mowa w ust. 2, uznaje się za spełnione, jeżeli instalacja odpowiada Polskim 

Normom dotyczącym projektowania i wykonywania instalacji elektrycznych. 

§ 78. Odbiorcza instalacje elektryczna na terenie strzelnicy wyposaża się w urządzenia do pomiaru zużycia 

energii elektrycznej, usytuowane poza strefa strzelań oraz w miejscu łatwo dostępnym  

i zabezpiecza się je przed uszkodzeniami i ingerencja osób niepowołanych. 

§ 79.  

1. Instalacje elektryczne i rozmieszczenie urządzeń elektrycznych na terenie strzelnicy wykonuje się w 
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sposób zapewniający bezkolizyjność z innymi instalacjami w zakresie ich wzajemnego usytuowania. 

1) (nie dotyczy). 

2) Kable elektryczne na terenie strefy strzelań i strefy niebezpiecznej strzelnicy układa się  

w rurach osłonowych lub korytach kablowych metalowych 

3) Przewody i kable elektryczne układa się w sposób umożliwiający ich wymianę bez potrzeby naruszania 

konstrukcji obiektów zlokalizowanych na terenie strzelnicy. 

4) Trasy przewodów elektrycznych przeprowadza się w liniach prostych, równoległych do krawędzi ścian i 

stropów. 

5) Instalacje i osprzęt na terenie strzelnicy powinny być wykonane lub osłonięte tak, aby stopień ochrony 

nie był niższy ni_ IP 55 zgodnie z Polska Norma PN-92/E-08106 „Stopnie ochrony zapewniane przez 

obudowy (Kod IP)”. 

§ 80.  

4. Dopuszcza się zasilanie w energie elektryczna ze wspólnego złącza innych obiektów, niewchodzących 

w skład strzelnicy. 

§ 81. Z tablicy głównej instalacji elektrycznej strzelnicy zasila się oddzielnymi liniami kablowymi: 

1) tablice rozdzielcze na stanowiskach dowodzenia, 

2) pozostałe tablice rozdzielcze. 

 

 2.4.3.7.Wytyczne dla instalacji elektrycznej zasilania urządzeń 

Rozdzielnice powinny być wykonane w układzie sieciowym TN-S. Ponad to ze względu na ochronę przed 

przepięciami należy w rozdzielnicach zamontować ochronniki klasy C, a w rozdzielni głównej ochronniki 

klasy B. 

Ochrona przeciwporażeniowa urządzeń strzeleckich zapewniona jest przez: 

- zastosowanie skrzynek sterowniczych w klasie izolacji I z poprawnym uziemieniem II i III o stopniu ochrony 

IP 65, 

- zasilanie kaset i pulpitów sterowniczych wykonanych w obudowach klasy II i III o stopniu ochrony IP65 

napięciami bezpiecznymi tzn. 24V AC/DC, 12V AC/DC, 5V DC, 

- wykonanie połączeń wszystkich dostępnych części przewodzących z uziemionym przewodem ochronnym 

PE, 

- wykonanie odpowiednich połączeń wyrównawczych części jednocześnie dostępnych. 

 

 2.4.3.8.Trasy kablowe urządzeń strzeleckich 

Ze względu na występowanie zakłóceń elektromagnetycznych w czasie pracy urządzeń, wpływających 

niekorzystnie na funkcjonowanie układów sterowania, należy poszczególne przewody instalacji 

elektrycznej zasilającej (przewody napiec 230/400V, 50 Hz) oddzielić od przewodów obwodów 

sterowniczych stosując przewody sterownicze ekranowane.  

Trasy kablowe urządzeń strzeleckich i obwodów oświetleniowych można przeprowadzić nad sufitem i pod 

posadzka, jednak trasy kablowe muszą być osłonięte celem uniknięcia przebicia przez przypadkowy 

wystrzał. 
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 2.4.3.9.Gniazda zasilające i sterownicze urządzeń strzeleckich 

Wszystkie gniazda w strefie strzelań osi I oraz osi II powinny być zabezpieczone przed możliwością 

uszkodzenia przy przypadkowych strzałów osłonięte blachą tak jak ściany boczne, z możliwością 

demontażu osłony gniazda. 

Na osi I Strzelnicy zaprojektować gniazda do ładowania akumulatorów obrotniko – podnośników. Gniazda 

przeznaczone są do czasowego podłączenia przenośnego prostownika o mocy 300W  lub innego 

równoważnego rozwiązania. 

 

 2.4.3.10.Zabezpieczenie instalacji 

Wszystkie przewody instalacji elektrycznej i automatyki pomiędzy głównymi kanałami kablowym i 

położonymi w posadzce i nad sufitem, a gniazdami muszą być zabezpieczone przed możliwością 

przypadkowych strzałów. 

Instalacje elektryczne i sterownicze należy wykonać przed montażem sufitów i okładzin antyrykoszetowych. 

 

 2.5.  Wykończenie wnętrz - wytyczne do wykończenia 

 2.5.1. Stolarka i ślusarka 

1. W oknach zainstalować szyby kuloodporne (pancerne), Klasa BRS2S wg normy PN-EN 1063; 

2002 grubość 20 mm.  

2. Ewentualne wejście z korytarza do hali strzelań osi II wyposażyć w drzwi kuloodporne co najmniej 

klasy FB6 (PE-EN 1522). Od strony hali strzelań drzwi pokryć okładzina dźwiękochłonną 

zapewniającą po stronie holu poziom hałasu do 40dB. O ile to możliwe, zainstalować drzwi 

umożliwiające przezierność (z szybą kuloodporną). 

3. Dla wyjścia z hali strzelań w osi I zaprojektować drzwi uwzględniające kryteria rykoszetowania w 

strefie ich montażu, drzwi powinny być obłożone panelami antyrykoszetowymi o grubości min 2,5 

cm. 

4. Wejście do pomieszczenia podręcznego magazynu uzbrojenia oraz pomieszczenia czyszczenia 

broni wyposażyć w drzwi klasy odporności antywłamaniowej RC4 oraz samozamykacz. Strefę 

magazynową oddzielić od strefy czyszczenia broni. 

5. Zapewnić pełny (bez martwych pól) podgląd strefy strzelań z pomieszczenia pełniącego funkcje 

sterowni lub sterowni, na bazie monitoringu np. CCTV. 

 

 2.5.2. Śluza 

1. Wejście do śluzy od strony pozostałych pomieszczeń Strzelnicy (lobby, komunikacja) wyposażyć 

w drzwi kuloodporne co najmniej klasy FB6 (PE-EN 1522); 

2. Zapewnić system kontroli dostępu z możliwością odcięcia dostępu ze sterowni;  

3. Pomieszczenie śluzy wyposażyć w system telewizji przemysłowej CCTV bez martwych pól. 

4. O ile to możliwe zapewnić przezierność drzwi (z szybą kuloodporną). i ścian pomieszczenia śluzy. 

 

 2.5.3. Recepcji i lobby 

Posadzka gres przeciwpoślizgowy w części wejściowej i oczekiwania, recepcja wykładzina dywanowa, 

ściany tynk wapienny i płyty meblowe, tłumiące dźwięki wg zatwierdzonej aranżacji wnętrza., Sufit j 

podwieszony z płyt dźwiękochłonnych o najwyższym współczynniku pochłaniania dźwięku np. ECOPHON 
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MASTER C ALPHA na ruszcie metalowym lub równoważne. Lada recepcyjna wg indywidualnego projektu 

płyta meblowa. 

 

 2.5.4. Przegrody pionowe 

1. Przegrody pionowe hali strzelań osi I oraz osi II w adaptowanych pomieszczeniach uzupełnić/ 

wbudować/ wybudować, w technologii dowolnej zapewniającej brak przebicia przez wystrzelony 

pocisk. 

2. Przegrody pionowe podręcznego magazynu uzbrojenia oraz pomieszczenia czyszczenia broni, w 

adaptowanych pomieszczeniach uzupełnić/ wbudować/ wybudować, w technologii dowolnej 

zapewniającej brak przebicia przez wystrzelony pocisk. 

3. Pozostałe ściany wydzielające pozostałe pomieszczenia zaplecza można wykonać w technologii 

dowolnej, zgodnej ze sztuką budowlaną. 

 

 2.5.5. Tynki wewnętrzne i malowanie 

1. Tynki wewnętrzne ścian we wszystkich pomieszczeniach za wyjątkiem hal strzelań cementowo – 

wapienne kat. III. Słupy żelbetowe malowane bez pokrycia tynkiem. 

2. Malowanie wszystkich pomieszczeń za wyjątkiem hal strzelań farbami odpornymi na szorowanie  

w jasnych kolorach (kolor po uzgodnieniu z Zamawiającym) Klasa farby 1 (zgodnie z PN-EN 

13300;2002 Farby i lakiery -- Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne ściany 

i sufity -- Klasyfikacja ).  

3. Poza halami strzelań dopuszcza się inne sposoby wykończenia ścian zgodne z obowiązującymi 

wymaganiami. W pomieszczeniach higieniczno – sanitarnych na ścianach płytki ceramiczne do 

wysokości sufitu podwieszonego. 

4. W punkcie pierwszej pomocy medycznej fartuch przyumywalkowy z płytek ceramicznych, 

pozostałe powierzchnie ścian malowanie emulsyjne zmywalne. 

 

 2.5.6. Sufity podwieszone 

We wszystkich pomieszczeniach pomocniczych strzelnicy przyległych do hal strzelań należy wykonać sufity 

podwieszone z płyt dźwiękochłonnych o najwyższym współczynniku pochłaniania dźwięku np. ECOPHON 

MASTER C ALPHA na ruszcie metalowym lub równoważne. 

 

 2.5.7. Posadzki 

1. Posadzka w hali strzelań osi I oraz hali strzelań osi II, powinna być pokryta na całej długości 

powierzchnią gładką, łatwozmywalną, z zachowanie właściwości antyrykoszetowych, przy czym 

dopuszcza się, wykonanie podłogi w technologii antyrykoszetowej z wykorzystaniem wymiennych 

płyt antyrykoszetowych poliuretanowo – gumowych o minimalnej grubości 3 cm, do uzgodnienia z 

Zamawiającym. 

2. Posadzki w pomieszczeniach biurowych pcw z rolki zgrzewane na stykach.  

3. W pomieszczeniach sanitarnych gres antypoślizgowy. 

4. Sale instruktażowe i komunikacja gres przeciwpoślizgowy. 

5. Wiatrołap, gres mrozoodporny. 

6. Posadzka w pomieszczeniach podręcznego magazynu uzbrojenia oraz pomieszczaniu 
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czyszczenia broni wykonać posadzką systemową o wysokim współczynniku antypoślizgowości 

min. R10 lub równoważną. 

 

 2.5.8. Zabezpieczenie p.poż. 

1. Elementy wyposażenia wewnętrznego hali strzelań będą wykonane z materiałów o właściwościach 

trudno zapalnych. Wszystkie elementy drewniane zastosowane na strzelnicy należy zabezpieczyć 

preparatami ogniochronnymi. Spełniające wymogi ochrony p.pożarowej do uzgodnienia z 

rzeczoznawcą na etapie projektu. 

2. Pomieszczenia zaplecza strzelnicy należy wyposażyć w podręczny sprzęt gaśniczy. Uzgodniony z 

rzeczoznawcą na etapie projektu i opisany w „ Instrukcji Bezpieczeństwa pożarowego” 

opracowanej przez Wykonawcę. 

 

 2.5.9. Instalacje podstawowe na strzelnicy 

1. Wszystkie instalacje przechodzące przez strefy strzelań należy zabezpieczyć przed możliwością 

przebicia lub uszkodzenia pociskiem lub rykoszetem o energii równej użytkowej energii pocisku z 

zastosowaniem współczynnika bezpieczeństwa 1,2. Kanały kablowe w miejscach narażonych na 

ostrzał należy dodatkowo zabezpieczyć dodatkowymi osłonami z wykorzystanej w panelach 

balistycznych blachy ze stali pancernej lub trodnościeralnej. 

2. Hale strzelań należy wyposażyć w następujące instalacje wewnętrzne: 

a. elektryczną (230V i 400V), 

a) oświetlenia podstawowego z oświetleniem awaryjnym i oświetlenia LED z min. 2-letnią 

gwarancją producenta (ściemnianie, wbudowany stroboskop) tarcz w hali strzelań oraz 

przeciwpożarowy główny wyłącznik prądu, 

b) radiofoniczną (hala strzelań powinna być zaopatrzona w system umożliwiający odsłuch 

komend wydawanych przez prowadzącego strzelanie oraz obsługę sterowni na 

stanowiskach strzeleckich, w sytuacji założenia przez uczestników strzelania ochronników 

słuchu. We wszystkich pomieszczeniach strzelnicy przewidzianych na pobyt ludzi należy 

wykonać nagłośnienie. Instalacja nagłaśniająca powinna umożliwiać przekazywanie 

komunikatów ze sterowni do tych pomieszczeń). 

c) sygnalizacji ostrzegawczej w strzelnicy obsługiwanej przez prowadzącego strzelanie z 

miejsca zabezpieczonego przed dostępem osób nieuprawnionych, która powinna: 

b. zapewnić blokadę zworami elektromagnetycznymi wszystkich drzwi prowadzących do hali 

strzelań w momencie podania sygnału świetlnego uczestnikom strzelania  

w kolorze zielonym „WOLNO STRZELAĆ”; zwory elektromagnetyczne winny być wyposażone 

w przyciski awaryjnego otwierania drzwi po obu stronach przejścia chronionego, 

c. uniemożliwiać podania sygnału w kolorze zielonym „WOLNO STRZELAĆ”, przy niedomknięciu 

któregokolwiek z otworów drzwiowych, o których mowa w lit. a), 

d. uruchamiać instalacje sygnalizacji strzelań w postaci migającej lampy nad każdymi drzwiami 

prowadzącymi do hali strzelań z napisem w kolorze czerwonym „UWAGA STRZELANIE”. 

e. sygnalizacji świetlnej (stanowiska strzeleckie należy wyposażyć w system sygnalizacji 

świetlnej: w kolorze czerwonym – „ZAKAZ STRZELANIA”, w kolorze zielonym – „WOLNO 

STRZELAĆ”, który winien być elementem systemu sygnalizacji ostrzegawczej), 

f. sterowania i zasilania urządzeń strzeleckich, 

g. wentylacji mechanicznej, 
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h. telefoniczną dla łączności wewnętrznej i zewnętrznej (sterownia i punkt pierwszej pomocy 

medycznej winno być wyposażone w instalacje telefoniczna), 

i. systemu telewizji przemysłowej CCTV, bez martwych pól, 

j. ppoż. w obiekcie strzelnicy zgodnie z odrębnymi przepisami 

3. Pomieszczenia zaplecza należy wyposażyć w następujące instalacje wewnętrzne: 

a. elektryczna gniazda (230V), 

b. oświetlenia podstawowego i awaryjnego, 

c. telewizji przemysłowej CCTV, bez martwych pól. 

 

 2.5.10. Usuwanie odpadów 

1. W strzelnicy należy przewidzieć kontener na śmieci i odpadki, w pomieszczeniach kosze na śmieci 

i niszczarki dokumentów według potrzeb  ji. 

2. W pomieszczeniu podręcznego magazynu uzbrojenia przewidzieć kosz na śmieci.  

3. W pomieszczeniu czyszczenia broni przewidzieć kosz na śmieci.  

4. Zużyte środki chemiczne, materiały nasączone smarami i środkami do czyszczenia broni należy 

poddać utylizacji, na bazie odrębnej umowy z firmą wyspecjalizowaną. 

 

 2.5.11. Instrukcje i przepisy 

W każdym pomieszczeniu na ścianach Wykonawca umieści instrukcje i przepisy o udzielaniu pierwszej 

pomocy przedmedycznej, przepisy BHP i instrukcje ppoż. oraz plan ewakuacyjny. Przy wejściach do hal 

strzelań umieścić piktogramy ostrzegające przed zagrożeniem słuchu.  
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3 Specyfikacja wykonania i odbioru robót budowlanych 

 3.1.  Przedmiot i zakres robót 

Przedmiotem specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 

budowlanych związanych z realizacją zamówienia, przeprowadzenie wszystkich zaprojektowanych i 

zaplanowanych prac budowlanych zgodnie z przygotowaną dokumentacją projektową pozyskanie atestu 

wydanego przez jednostkę certyfikującą tj. jednostkę naukową w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 

kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, prowadzącą badania naukowe lub prace rozwojowe z 

zakresu balistyki zewnętrznej (np. WITU w Zielonce lub inny równoważny działający na terenie RP), oraz 

uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. 

 

 3.2. Określenia podstawowe 

1. ST - jako „Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych”.  

2. Aprobata Techniczna - pozytywna ocena techniczna materiału lub wyrobu, dopuszczająca do 

stosowania w budownictwie, wymagana dla wyrobów, dla których nie ustalono Polskiej Normy. 

Zasady i tryb udzielania aprobat technicznych oraz jednostki upoważnione do tej czynności 

określane są w drodze Rozporządzeń właściwych Ministrów; 

3. Atest - świadectwo oceny wyrobu lub materiału pod względem, jakości i bezpieczeństwa 

użytkowania wydane przez upoważnione instytucje państwowe i specjalistyczne placówki 

naukowo-badawcze;  

4. Certyfikat - znak bezpieczeństwa materiału lub wyrobu wydany przez specjalistyczną, 

upoważnioną jednostkę naukowo-badawczą lub urząd państwowy, wskazujący, że zapewniona jest 

zgodność wyrobu z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 

technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych lub ST w zakresie ochrony 

balistycznej; 

5. Droga tymczasowa - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 

obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do uporządkowania i 

naprawy po jego zakończeniu;  

6. Dziennik budowy - urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 

zachodzących w toku wykonywania robót. Dziennik budowy wydawany jest przez właściwy organ 

nadzoru budowlanego; 

7. Dokumentacja budowy - ogół dokumentów formalno-prawnych i technicznych niezbędnych do 

prowadzenia budowy. Dokumentacja ta obejmuje pozwolenie na budowę wraz z załączonym 

projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, projekty 

wykonawcze, książki obmiaru; 

8. Dostawa – dostawa niezbędnego kompletu sprzętu i urządzeń do potrzeb funkcjonowania 

budynków zgodnie z ich przeznaczeniem wraz oprogramowaniem oraz licencjami na nie oraz jego 

instalacją i uruchomieniem oraz sprawdzeniem w drodze wykonania stosowanych badań; 

9. Elementy robót - wyodrębnione z całości planowanych robót ich rodzaje, bądź stany 

wznoszonego obiektu, służące planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu i rozliczaniu 

inwestycji; 

10. Inspektor nadzoru budowlanego/ Inspektor nadzoru – samodzielna funkcja techniczna w 

budownictwie związana z wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, którą 

może sprawować osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane i będącej członkiem 

Izby Inżynierów Budownictwa; 
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11. Przedstawiciel Wykonawcy – osoba upoważniona do występowania w jego imieniu w sprawach 

realizacji Umowy; 

12. Kierownik Budowy - samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z bezpośrednim 

kierowaniem organizacją placu budowy i procesem realizacyjnym robót budowlanych, posiadająca 

odpowiednie uprawnienia budowlane i będącej członkiem Izby Inżynierów Budownictwa; 

13. Konstrukcje budowlane - obiekty budowlane związane w sposób trwały z gruntem, wraz z opisem 

technicznym sposobu ich wykonania; 

14. Kosztorys ofertowy – kosztorys sporządzony przez Wykonawcę na podstawie wykonanego przez 

niego przedmiaru robót; 

15. Laboratorium badawcze - zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia 

wszelkich badań i prób związanych z oceną, jakości materiałów oraz Robót; 

16. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją 

Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru; 

17. Nadzór autorski - forma kontroli, wykonywanej przez autora Dokumentacji Projektowej - projektu 

adaptacji pomieszczeń, w toku realizacji robót budowlanych, polegająca na kontroli zgodności 

realizacji z założeniami Projektu oraz wskazywaniu i akceptacji rozwiązań zamiennych; 

18. Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 

nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z 

prowadzeniem budowy; 

19. Pomieszczenia adaptowane -  

20. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej - 

projektu adaptacji pomieszczeń; 

21. Przebudowa - wykonywanie prac budowlanych adaptacyjnych i remontowych w PGN Narodowym; 

22. Przedmiar Robót - wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej 

ich wykonania; 

23. Teren Budowy/ Teren adaptacji pomieszczeń - przestrzeń, w której prowadzone są roboty 

budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy; 

24. Roboty - oznaczają roboty podstawowe i roboty tymczasowe lub jedne z nich, zależnie co jest 

odpowiednie; 

25. Roboty podstawowe – oznaczają roboty stałe, które mogą być zrealizowane przez Wykonawcę według 

Umowy, w szczególności prace adaptacyjne, wyposażenie i instalację techniki strzelnicy; 

26. Wyrób budowlany - rzecz ruchoma, bez względu na stopień jej przetworzenia, przeznaczona do 

obrotu, wytworzona w celu zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzana 

do obrotu, jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym 

połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

 

 3.3. Ogólne wymagania dotyczące robót  

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, za ich zgodność z ST, Dokumentacją 

Projektową i poleceniami Inspektora nadzoru. 

2. Wykonawca ze względu na prowadzenie prac budowlanych w czynnym obiekcie, zobowiązany jest 

do opracowania i przedstawienia do akceptacji Inspektora nadzoru, projektu organizacji robót.  

3. Zabrania się prowadzenia prac spawalniczych na terenie obiektu, bez każdorazowej zgody 
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Zamawiającego. 

 

 3.3.1. Przekazanie terenu prac adaptacyjnych 

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy pomieszczenia do prac adaptacyjnych na zasadach i w 

terminie określonym w dokumentach Umowy. 

2. Zamawiający określi zasady wejścia pracowników Wykonawcy, wjazdu pojazdów i sprzętu na ten 

teren PGE Narodowy. 

3. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu pomieszczeń i terenu, 

w szczególności za urządzenia, sprzęt i wyposażenie do chwili odbioru końcowego robót. 

Uszkodzone lub zniszczone urządzenia Wykonawca odtworzy na własny koszt. 

 

 3.3.2. Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja Projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym 

w szczegółowych warunkach Umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 

a. wykonawczą - dostarczoną przez Wykonawcę,  

b. powykonawczą - sporządzoną przez Wykonawcę, po zakończeniu Robót w zakresie 

wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji wykonawczej, wynikłych w trakcie realizacji 

przedmiotu Umowy (uzgodnionych i zatwierdzonych przez Projektanta i Zamawiającego). 

 

 3.3.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

1. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z ST i Dokumentacją Projektową. 

2. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub ST i 

wpłynie to niezadowalająco na ich jakość, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty 

rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

 

 3.3.4. Zabezpieczenie terenu robót 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa na Terenie Robót (w 

przebudowywanych pomieszczeniach) w okresie trwania realizacji Umowy aż do zakończenia i odbioru 

końcowego Robót, a w szczególności: 

a. utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i 

nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy Teren Budowy przed 

dostępem osób nieupoważnionych. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy należy ująć w cenie 

ofertowej ryczałtowej 

b. fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści przed ich rozpoczęciem przez umieszczenie, w 

miejscach i ilościach określonych przez Inspektora, tablic informacyjnych, których treść będzie 

zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w 

dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót. Koszt zabezpieczenia Terenie Robót nie podlega 

odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę Umowną. 

 

 3.3.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

1. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować się do przepisów i normatywów z zakresu ochrony 

środowiska na Terenie robót i poza jego Terenem.  
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2. W okresie trwania robót objętych zakresem umowy Wykonawca będzie unikał szkodliwych działań, 

szczególnie w zakresie zanieczyszczeń powietrza, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla 

środowiska i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót 

budowlanych. 

 

 3.3.6. Ochrona przeciwpożarowa 

1. Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej w tym obowiązujących w 

obiekcie PGE Narodowego, które reguluje Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego. 

2. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

3. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym, jako 

rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

4. Zastosowane do realizacji zamówienia materiały muszą spełniać „wymagania przeciwpożarowe 

dla elementów wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego” zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r.( (t.j. Dz.U. 2015 poz. 1422) z późniejszymi zmianami) w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - Rozdział 5. 

 

 3.3.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

1. Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

2. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

3. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów 

na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu 

robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 

wymagań technologicznych wbudowania. 

 

 3.3.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę wszelkich instalacji znajdujących się w i na budynku PGE Narodowy w 

pomieszczeniach objętych adaptacją. Wykonawca zapewni właściwe zabezpieczenie przed uszkodzeniem 

tych instalacji i urządzeń w czasie trwania Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 

Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru, Zamawiającego jak również będzie z nimi 

współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

 

 3.3.9. Warunki dotyczące organizacji ruchu 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów 

i wyposażenia na i z Terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od Zamawiającego co do 

przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 

Inspektora nadzoru. 

 

 3.3.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

1. Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 



Program funkcjonalno-użytkowy dla Strzelnicy 

KiPP Projekt sp. z o. o., ul. Konduktorska 4 lok 02 U, 00-775 Warszawa 

46 

2. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 

zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 

zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

3. Kierownik budowy przed rozpoczęciem robót sporządzi lub zapewni sporządzenie zgodnie z art. 

21 ustawy Prawo budowlane, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwanego „planem bioz” na 

podstawie „Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” sporządzonej przez 

Projektanta i obowiązujących aktów prawnych. 

4. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 

 3.3.11. Ochrona i utrzymanie robót 

1. Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 

do Robót od daty rozpoczęcia do daty przekazania przebudowanych pomieszczeń 

Zamawiającemu. 

2. Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu odbioru końcowego. Utrzymanie powinno być 

prowadzone w taki sposób, aby pomieszczenia były w zadowalającym stanie przez cały czas, do 

momentu odbioru ostatecznego. 

3. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru 

powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego 

polecenia. 

 

 3.3.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

1. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez organy administracji 

państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

2. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub 

metod i na bieżąco będzie informować. Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie 

zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 

 3.4. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych  

 3.4.1. Wymagania ogólne 

1. Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania muszą odpowiadać warunkom 

określonym w ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (t.j. Dz.U. 2016 poz. 

1570) określającej zasady wprowadzenia do obrotu wyrobów budowlanych, które powinny 

posiadać: 

a. oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną 

normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną 

lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z 

wymaganiami podstawowymi, lub 

b. Deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli 



Program funkcjonalno-użytkowy dla Strzelnicy 

KiPP Projekt sp. z o. o., ul. Konduktorska 4 lok 02 U, 00-775 Warszawa 

47 

dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla 

zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, lub 

c. oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, że są to wyroby niepodlegające 

obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub 

aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”. 

d. oświadczenie producenta o zgodności wyrobu z dokumentacją i przepisami, jeżeli są wyrobami 

jednostkowymi zaprojektowanymi dla określonego obiektu. 

2. Gdziekolwiek w PFU Dokumentacji Projektowej lub Specyfikacjach Technicznych przywołano 

nazwy handlowe, technologie lub nazwę producenta urządzeń należy traktować takie wskazanie, 

jako określenie niezbędnego minimalnego standardu, jakości i własności techniczno- użytkowych 

dla zastosowanych materiałów, urządzeń i technologii. Wykonawca może zastosować inne 

równoważne materiały, technologie i urządzenia gwarantujących utrzymanie standardu, własności 

techniczno-użytkowych dla każdego wyrobu, całej instalacji oraz kompatybilność zastosowanych 

rozwiązań z dotychczas istniejącymi po uzgodnieniu z Zamawiającym. 

3. Wszystkie materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia 

normach, aprobatach technicznych oraz certyfikatach wydanych przez jednostki certyfikujące. 

4. Wykonawca dla potwierdzenia, jakości użytych materiałów dostarczy Inspektorowi atesty wytwórcy 

lub świadectwa potwierdzające odpowiednią, jakość materiałów, jak również wyniki 

przeprowadzonych badań w trakcie Robót. 

5. Wszystkie dostarczone materiały, urządzenia i sprzęt muszą spełniać wymagania zawarte w 

Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz Dokumentacji 

Projektowej. 

 

 3.4.2. Kwalifikacja właściwości wyrobów (materiałów i urządzeń) 

1. Inspektor nadzoru dokona sprawdzenia i oceny urządzeń i materiałów dostarczanych na teren 

adaptowanych pomieszczeń przez Wykonawcę pod względem zgodności ze Specyfikacjami 

Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz Dokumentacją Projektową. 

2. Inspektor nadzoru może polecić przeprowadzenie testów na wyrobach przed ich dostarczeniem na 

teren adaptowanych pomieszczeń  

3. Wszystkie materiały i urządzenia zastosowane do wykonywania robót będą nowe i nieużywane. 

4. Wyroby muszą być w gatunkach na bieżąco produkowanych i odpowiadać normom i przepisom 

wymienionym w Specyfikacji. 

5. Wyroby, których to dotyczy muszą posiadać wymagane dla nich dokumenty dopuszczenia do 

obrotu na rynku polskim. 

6. Na życzenie Inspektor nadzoru takie świadectwa winny być niezwłocznie przez Wykonawcę 

przedstawione do wglądu. 

 

 3.4.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

1. Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę niezwłocznie usunięte z 

placu budowy. W uzasadnionych przypadkach w uzgodnieniu z Projektantem oraz Inspektorem 

nadzoru Wykonawca może otrzymać zezwolenie na użycie materiałów nieodpowiadających 

wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej oraz ST. 

2. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z poniesieniem odpowiedzialności technicznej i kosztowej. 
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 3.4.4. Terminy dostaw 

1. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć bez zbędnej zwłoki i w odpowiednim czasie na Teren 

Budowy, całkowicie na własny koszt bez żadnych dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego, 

wszelkie materiały i urządzenia zgodnie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną 

koniecznymi do wykonania dostaw, robót budowlano-montażowych, rozruchu, uruchomienia, prób 

technologicznych, próbnej eksploatacji i Czynności Sprawdzających.  

2. Wykonawca zadba o to, aby dostawa materiałów i urządzeń była zharmonizowana z postępem 

Robót i zamówiona z wyprzedzeniem gwarantującym terminowe zakończenie Robót. Dostawcy, 

materiałów i urządzeń będą odpowiedzialni przed Wykonawcą. 

 

 3.4.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

1. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 

do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 

robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

2. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w 

miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru, lub poza Terenem Budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę. 

 

 3.5.  Sprzęt 

1. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w ST lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego; w 

przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 

przez Inspektora nadzoru. 

2. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 

przewidzianym Umową. 

3. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania. 

4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

5. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i 

uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, 

nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

6. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

Umowy, zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
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 3.6. Transport 

1. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie, na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 

2. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi 

w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym 

Umową. 

3. Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on niezbędne zezwolenia od Zamawiającego 

w celu przewozu nietypowych wagowo i gabarytowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym 

takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. 

4. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na dojazdach do terenu realizacji adaptacji pomieszczeń. 

5. Wykonawca w przypadku zniszczenia drogi, odtworzenie uzgodni z Zamawiającym i wszelkie 

prace z tym związane wykona na własny koszt. 

 

 3.7. Wymagania dotyczące wykonania robót 

 3.7.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 

wymaganiami ST, oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

2. podczas wykonywania robót należy przestrzegać obowiązujące przepisy BHP, należny zwrócić 

szczególną uwagę na wyposażanie pracowników w odpowiednią odzież; 

3. Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przepisów bezpieczeństwa pożarowego; 

4. w przypadku korzystania z urządzeń elektrycznych, bądź mogących stworzyć niebezpieczeństwo 

powstania pożaru, plac budowy (montażu) należy wyposażyć w gaśnicę proszkową; 

5. na terenie robót musi się znajdować apteczka pierwszej pomocy; 

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność, za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji 

Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

7. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu 

Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na 

własny koszt. 

8. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

9. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót 

będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a 

także w normach i wytycznych. 

 

 3.7.2. Zatwierdzenie metod budowlanych 

1. Wykonawca winien przekazać Inspektorowi nadzoru w dwóch egzemplarzach szczegółowy 

harmonogram prac budowlanych opisujący dokładnie czas poszczególnych etapów realizacji wraz 

z programem wykonania Robót. Przed rozpoczęciem wszelkich prac budowlanych Wykonawca 
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winien uzyskać pisemną aprobatę Inspektora nadzoru.  

2. Zatwierdzenie proponowanych technologii i metod budowlanych nie zwalnia Wykonawcy od jego 

zobowiązań umownych związanych z dbałością o całość Robót ani z odpowiedzialności za 

powstałe wypadki lub uszkodzenia. 

 

 3.7.3. Polecenia Inspektora nadzoru 

1. Polecenie Inspektora nadzoru rozumiane jest, jako wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 

przez Inspektora nadzoru, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z 

prowadzeniem prac. 

2. Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane w czasie określonym w poleceniu Wykonania 

Robót. Jeżeli warunek ten nie zostanie spełniony, roboty mogą zostać przez Inspektora nadzoru 

zawieszone. Wszelkie dodatkowe koszty wynikające z zawieszenia robót będą obciążały 

Wykonawcę. 

 

 3.7.4. Personel 

1. Kwalifikacje i zaświadczenia 

2. Przy wyborze robotników Wykonawca weźmie, pod uwagę ich poziom wyszkolenia; i jeśli to będzie 

możliwe, zostaną oni zatrudnieni na cały okres trwania Umowy. 

3. Roboty o charakterze branżowym mogą wykonywać tylko robotnicy legitymujący się wyszkoleniem 

z tego zakresu. 

4. Pracownicy podstawowego i średniego szczebla winni być zatrudnieni w oparciu o wymagania 

Polskiego Prawa, szczególnie w zakresie wykonywania prac specjalnych. 

5. Ubrania ochronne i oznaczenia 

6. Robotnicy i personel techniczny przebywający stale na terenie budowy winien używać 

odpowiednich i ujednoliconych roboczych uniformów lub kombinezonów. Ubrania robocze winny 

być wygodne i dostosowane do wypełniania przez noszące osoby ich obowiązków. Ubrania mogą 

być używane, ale winny być schludne i w dobrym stanie.  

7. Każdy pracownik przebywający na terenie budowy czy to stale czy okresowo oraz osoby wizytujące 

muszą posiadać przy sobie identyfikatory zamocowane do odzieży w sposób umożliwiający ich 

odczytanie.  

8. Na identyfikatorze winny być umieszczone następujące dane: 

a. - Aktualna fotografia, 

b. - Nazwa firmy, 

c. - Imię i nazwisko, 

d. - Funkcja, stanowisko. 

9. Goście lub wizytujący muszą posiadać identyfikatory z napisem „GOŚĆ” oraz nazwę jednostki, 

która ponosi odpowiedzialność za ich pobyt na terenie budowy. Goście lub wizytujący muszą 

posiadać środki indywidualnego zabezpieczenia, jak kaski, okulary, fartuchy, buty w zależności od 

stopnia ewentualnego zagrożenia. 
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 3.7.5. Porządkowanie terenu robót 

1. Po zakończeniu Robót lub jakiejkolwiek ich części, śmieci, narzędzia, osprzęt, instalacje i materiały 

muszą zostać niezwłocznie usunięte. Każda ukończona część Robót musi zostać pozostawiona w 

stanie uporządkowanym. 

2. Wykonana adaptacja pomieszczeń pozostawiona zostanie w stanie uporządkowanym a wszystkie 

powierzchnie oczyszczone zostaną we właściwy sposób, z wykonaniem polerowania okien i 

powierzchni wyłożonych glazurą. Jeżeli Wykonawca będzie stosował technologie mogące 

pozostawić uszkodzenia wtórne to jest zobowiązany podjąć takie kroki, które temu zapobiegną. 

Uczyni to we właściwym czasie i we właściwy sposób. 

3. W przypadku konieczności przeprowadzenia prac związanych z realizacją zamówienia na 

zewnątrz adaptowanych pomieszczeń, w szczególności zewnętrzny teren należy przywrócić do 

pierwotnego stanu. 

 

 3.8. Kontrola jakości robót 

 3.8.1. Zasady kontroli jakości robót 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli. 

2. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca. 

 

 3.8.2.  Badania i pomiary 

1. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 

gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne 

krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

2. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 

rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 

przedstawi ich wyniki Inspektorowi nadzoru. 

 

 3.8.3.  Raporty z badań 

1. Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

2. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Zamawiającemu na formularzach według dostarczonego 

przez Wykonawcę zaakceptowanego przez Zamawiającego. 

 

 3.8.4.  Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

1.  Właściwe dokumenty wymagane przez Ustawę o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 

(Dz. U. 04.92.881) z późniejszymi zmianami lub przez inne przepisy obowiązujące w czasie 

stosowania danych wyrobów. 

2.  Dokumenty wymagane przez dokumentacje projektową. 

3.  Dokumenty wymagane przez ST, w szczególności odnoszące się do zapewnienia bezpieczeństwa 

balistycznego strzelnicy; 
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W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do 

robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

 

 3.8.5. Dokumenty budowy 

 3.8.5.1.Dziennik budowy 

1. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy. 

2. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót. 

3. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 

dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 

4. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 

jeden pod drugim, bez przerw. 

5. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Zamawiającego. 

6. Do dziennika budowy należy wpisywać: 

a.  datę przekazania Wykonawcy „terenu budowy”, 

b.  uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów 

robót, 

c.  terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

d.  przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 

e.  uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

f.  daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

g.  zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót, 

h.  wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

i.  dane dotyczące jakości materiałów,  

j.  inne istotne informacje o przebiegu robót. 

7. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Kierownika budowy, wpisane do dziennika budowy będą 

przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 

8. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy, Kierownik budowy podpisuje z 

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

9. Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do zajęcia w danej sprawie 

stanowiska. 

 

 3.8.5.2.Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej, również następujące dokumenty: 

1.  protokoły przekazania terenu robót, 

2.  umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi, 
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3.  protokoły odbioru robót, 

4.  protokoły z narad i ustaleń, 

5.  plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

6.  inne dokumenty dotyczące realizacji robót. 

 

 3.8.5.3.Przechowywanie dokumentów budowy 

1. Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie realizacji Robót w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

2. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 

formie przewidzianej prawem. 

3. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do 

wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

 3.9. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

 3.9.1.  Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót 

1. Przedmiar robót zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. 

powinien zawierać zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 

technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 

ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania 

i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót 

podstawowych. 

2. Jeżeli Umowa przewiduje dodatkowo rozliczanie robót zamiennych i uzupełniających, obmiar robót 

będzie określał faktyczny zakres wykonywanych robót, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

3. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

4. Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiarów. 

5. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie ( opuszczenie) w ilościach lub pozycjach podanych w 

Przedmiarze Robót lub gdzie indziej, nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 

robót przewidzianych w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych. W związku z tym, iż umowa ma charakter ryczałtowy obmiar robót nie 

będzie służył do wzajemnych rozliczeń miedzy stronami, ale może być podstawą do ustalania 

płatności przejściowych. Dopuszcza się rezygnację z obmiarów i szacowanie zaawansowania 

realizacji umowy na podstawie innych dokumentów wyłącznie za zgoda Zamawiającego. 

 

 3.9.2. Zasady określania ilości robót i materiałów. 

Zasady obmiarów robót i materiałów stosować zgodnie z zasadami określonymi w katalogach właściwych 

dla danych rodzajów robót. 

 

 3.9.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

1. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie robót będzie zaakceptowany przez 

Inspektora nadzoru. 
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2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 

sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 

legalizacji. 

3. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 

okresie trwania robót. 

 

 3.10.  Odbiór robót 

 3.10.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

1.  odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

2.  odbiorowi częściowemu, 

3.  odbiorowi końcowemu, 

4.  odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 

 3.10.2.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych 

robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

3. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

4. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z 

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 

nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika realizacji robót i 

powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru  

5. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 

konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

 

 3.10.3. Odbiór częściowy  

1. Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości zakończonych elementów zgodnie z 

zaakceptowanym harmonogramem rzeczowo-finansowym. Odbioru częściowego robót dokonuje 

się wg zasad stosowanych przy odbiorze końcowym robót.  

2. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego przy udziale Projektanta. 

 

 3.10.4.  Odbiór końcowy robót 

 3.10.4.1.Zasady odbioru końcowego robót 

1. Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. 

2. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 

Kierownika budowy wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o 
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tym fakcie Inspektora nadzoru. 

3. Odbiór końcowy robót nastąpi, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia 

robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 3.10.4.3. 

4. Odbioru końcowego robót dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiającego: przy udziale 

Zamawiającego, Inspektor nadzoru, Wykonawcy i jego Projektanta. Komisja odbierając roboty 

dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 

pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 

5. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, 

Komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 

6. W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z 

uwzględnieniem tolerancji, i nie ma większego wpływu na walory funkcjonalne strzelnicy. Komisja 

dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 

przyjętych w Umowie. 

 

 3.10.4.2.Dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian dokonanych w dokumentacji 

projektowej będącej podstawą to przygotowania dokumentacji powykonawczej.  

W skład dokumentacji powykonawczej wchodzą: 

1. Projekt wykonawczy i inne projekty, opisy, rysunki zamienne i warsztatowe uzgodnione z 

Projektantem i Inspektorem nadzoru, 

2.  wszelkie pozwolenia urzędowe związane z realizacją robót, 

3.  Dziennik budowy wraz z włączonymi dokumentami 

4.  protokoły odbiorów robót częściowych i końcowych, 

5.  wyniki badań, prób (rozruchowych) i sprawdzeń oraz protokoły odbioru instalacji i urządzeń 

technicznych, 

6.  aprobaty techniczne oraz certyfikaty na znak bezpieczeństwa „B” dla materiałów i urządzeń, 

7.  instrukcje obsługi, eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu 

mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego w 6 egz, formie papierowej i 2 ezg. zapisane 

na nośniku elektronicznym w formacie PDF-  

8.  Instrukcja obsługi, eksploatacji i konserwacji urządzeń obejmuje: 

a.  tytuł instrukcji, datę wykonania urządzeni (systemu), 

b.  spis treści, 

c.  informacje o producencie lub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr telefonu, faks, e-mail, 

d.  gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy, 

e.  opis działania urządzenia lub każdego elementu składowego układu, 

f.  instrukcje instalacyjne doprowadzenia mediów i ich zabezpieczenia, 

g.  procedury rozruchu, zasady eksploatacji i  regulacji, instrukcje wyłączania z eksploatacji, 

h.  instrukcje postępowania awaryjnego, 
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i.  instrukcje konserwacji i napraw wraz z niezbędnymi rysunkami lub schematami, 

 numerami i wykazami części zamiennych i innych niezbędnych informacji dla 

 zapewnienia prawidłowej eksploatacji i trwałości urządzeń, 

j.  adres kontaktowy do serwisu producenta, 

k. Dla bardziej skomplikowanych urządzeń i aparatów wymagane jest odrębne opracowanie 

instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji. 

 

 3.10.4.3.Dokumenty do odbioru końcowego 

Podstawowym dokumentem dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego 

robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1.  Oświadczenie kierownika budowy:  

a.  o zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową oraz przepisami,  

b.  o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku „terenu budowy”, a także – w razie 

korzystania – drogi dojazdowej- „tymczasowej” 

2.  Dziennik budowy wraz z dokumentami włączonymi w trakcie trwania prac oraz księgi 

obmiarów (oryginały), 

3.  Dokumentację powykonawczą tj dokumentację projektową z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w trakcie realizacji robót, 

4.  Protokoły odbiorów częściowych oraz robót zanikających i ulegających zakryciu. 

5.  Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST  

6.  Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań, zgodne z ST,  

7.  Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru. 

8.  Instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń. 

9.  Karty gwarancyjne urządzeń technicznych. 

10.   Operat akustyczny  

11.  Operat zabezpieczenia przeciwpożarowego. 

12.   I inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego, w szczególności:  

a. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu atest (certyfikatu) jednostki certyfikującej – jednostki 

naukowej, w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania 

nauki, prowadzącej badania naukowe lub prace rozwojowe z zakresu balistyki zewnętrznej (np. 

WITU w Zielonce lub innym równoważnym obowiązującym na terenie RP), stwierdzające, iż 

Strzelnica spełnia warunki techniczne określone dla niej aktualnie obowiązującymi, 

stosownymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz PFU i ST, w szczególności 

w zakresie bezpieczeństwa balistycznego. 

b. Protokół z Czynności Sprawdzających; 

c. Protokół przeprowadzenia Strzelania Sprawdzającego na każdej osi Strzelnicy;  

d. Raport akredytowanego Laboratorium Badań Środowiska Pracy z przeprowadzenia pomiarów 

i badań na wszystkich osiach strzeleckich (przy włączonej wentylacji) wszystkich czynników 

szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, w tym tych które mogą wystąpić w strzelnicy w 

związku z użyciem wszystkich rodzajów amunicji do jakich strzelnica będzie przystosowana, w 
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szczególności: stężenia ołowiu i jego związków, baru i jego związków, tlenków węgla, tlenków 

i ditlenków azotu, stężenia pyłów (frakcja wdychalna i respirabilna). 

e. Raport akredytowanego Laboratorium Badań Środowiska Pracy z przeprowadzenia pomiarów 

i badań hałasu jako czynnika szkodliwego dla zdrowia w środowisku pracy. Pomiary i badania 

zostaną dokonane na wszystkich osiach strzeleckich oraz w pomieszczeniach przynależnych 

do osi. Poziom hałasu w pomieszczeniach dydaktycznych przynależnych do osi nie może 

przekraczać wartości dopuszczalnych, określonych w Polskiej Normie dla pomieszczeń 

administracyjno – biurowych. 

W przypadku, gdy wg Inspektora nadzoru, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru końcowego, Inspektor nadzoru w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 

termin odbioru końcowego robót. 

Wszystkie zarządzone przez Inspektora nadzoru roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 

w odrębnym dokumencie – pod nazwą -”Roboty dodatkowe”. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Inspektor nadzoru. 

 

 3.10.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 

przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.  

Strony o ile będzie to celowe i zasadne dokonają odbioru pogwarancyjnego na wezwanie Zamawiającego 

całość lub części robót przed okresem upływu gwarancji rękojmi za wady. Do odbioru pogwarancyjnego 

Wykonawca przygotuje następujące dokumenty: 

1. Umowę 

2. Protokoły odbioru końcowego, 

3. Dokumenty potwierdzające usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego, 

4. Dokumenty dotyczące wad zgłoszonych w „okresie zgłaszania wad” oraz potwierdzenie usunięcia 

tych wad,  

5. Inne dokumenty niezbędne do przeprowadzenia odbioru pogwarancyjnego. 

 

 3.11. Podstawa płatności 

 3.11.1. Ogólne warunki płatności 

1. Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu ofertowego, przyjętego przez Zamawiającego w 

dokumentach umowy. 

2. Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 

Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego. 

3. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty 

w ST i w dokumentacji projektowej. 

4. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

a.  robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

b.  wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 
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ubytków i transportu na teren budowy, 

c.  wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

d.  koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny, 

e.  podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

5. Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

 

 3.11.2.  Warunki Umowy i wymagania ogólne ST  

Koszt dostosowania się do wymagań warunków Umowy i wymagań ogólnych zawartych w niniejszej ST 

obejmuje wszystkie warunki określone w wymienionych dokumentach, a niewyszczególnione w 

kosztorysie. 

 

 3.12.  Dokumenty odniesienia 

1. Dokumenty Umowy w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), Prawo Budowlane, 

przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować, jako integralną część i należy je czytać łącznie 

z Projektami i Wymaganiami Zamawiającego, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, że 

Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały 

ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile 

nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z 

Polskimi Normami i przepisami obowiązującymi w Polsce zgodnie z Ustawą z dnia 12 września 

2002 roku o normalizacji (t.j. Dz.U. 2015 poz. 1483). Przez polską normę rozumie się dokument 

przyjęty na zasadzie konsensusu i zatwierdzony przez upoważnioną jednostkę organizacyjną 

ustalającą do powszechnego i wielokrotnego stosowania-zasady, wytyczne lub charakterystyki 

odnoszące się do różnych rodzajów działalności lub jej wyników i zmierzające do uzyskania 

optymalnego stopnia uporządkowania w określonym zakresie. PN jest normą krajową powszechnie 

dostępną, oznaczoną na zasadzie wyłączności symbolem PN. Polska norma może być 

wprowadzeniem normy europejskiej lub międzynarodowej. Z uwagi na to, że Ustawa o normalizacji 

dopuszcza stosowanie polskich norm na zasadzie dobrowolności, dopuszcza się stosowanie norm 

europejskich zharmonizowanych i innych powszechnie stosowanych międzynarodowych 

uprzednio uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują w 

związku z wykonywaniem prac objętych Umową i stosowania ich postanowień na równi ze 

wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Wymaganiach Zamawiającego. 

3. Zakłada się, że Wykonawca dogłębnie zaznajomi się z treścią i wymaganiami tych norm. 
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 B. CZĘŚĆ INFORMACYJNA  

 

Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 
budowlanego  

Wykonawca na bieżąco winien uwzględniać zmiany w/n rozporządzeń, ustaw przepisów itp. oraz 

uwzględniać je w opracowaniu. Dokumentacja powinna być zgodna z przepisami prawnymi 

obowiązującymi na dzień wystąpienia o pozwolenie na budowę i zgłoszenia robót.  

 

Przepisy prawne  

1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 - t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 

1332, 1529, z 2018 r. poz. 12, 317, 352); 

2 Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw 

(Dz.U.2003 nr 7 poz. 78); 

3 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tj. Dz.U. 2018 poz. 620);  

4 Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji ( t.j. Dz. U.  z  2015  r.  poz. 1483);  

5 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. 2016 poz. 1570);  

6 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. 2017 poz. 220);  

7 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1226);  

8 Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz.U. 1999 Nr 53 poz. 549 z późn. zm.); 

9 Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. 2010 Nr 96 poz. 615 z 

późn. zm.); 

10 Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz.U. z 2018 r. poz. 736 z późn. zm); 

11 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2015 poz. 1422 z późn. zmian.), 

12 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462) 

13 Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2013 poz. 1129). 

14 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie 

uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. 2015 poz. 

2117). 

15 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 

poz. 719). 

16 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie 

przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030). 

17 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120 poz. 
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1126). 

18 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401). 

19 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650). 

20 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych 

dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (t.j.Dz.U. 

2017 poz. 1348)  

21 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie 

przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji (Dz.U. 2014 poz. 1224) 

22 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 kwietnia 2000 r. w sprawie wymagań w zakresie 

ochrony środowiska dotyczących budowy i użytkowania strzelnic. (Dz.U. 2000 nr 27 poz. 341) 

23 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników 

szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2011 nr 33 poz. 166) 

24 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 marca 2000 r. w sprawie 

wzorcowego regulaminu strzelnic. Dz.U. 2000 nr 18 poz. 234 z późn. zm.) 

25 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych 

wymagań dotyczących BHP w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy 

(Dz.U. 2002 nr 191 poz. 1596). 

26 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie poważnych awarii objętych 

obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska  (Dz.U. 2003 nr 5 poz. 58)  

27 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu 

deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966). 

28 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 

krajowych ocen technicznych (Dz.U. 2016 poz. 1968). 

29 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2010 r. w sprawie sposobu nadawania i 

wykorzystywania znaku zgodności z Polską Normą (Dz.U. 2010 nr 198 poz. 1316). 

30 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub 

ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do 

użytkowania (Dz.U. 2010 nr 85 poz. 553). 

31 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 października 2015 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 

ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2015 poz. 

1775). 

32  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów 

budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru 

inwestorskiego (Dz.U. 2001 nr 138 poz. 1554). 

33 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku (t.j. Dz.U. 2014 poz. 112). 

34 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 poz. 1278).  
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35 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2001 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać strzelnice garnizonowe oraz ich usytuowanie. Dz.U. 2001 

nr 132 poz. 1479  

36 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. Objęte tekstem jednolitym Dz. U. 2014, 

poz. 112. Dz.U. 2012 poz. 1109 

37 Rozporządzenie MSWiA z dnia 20 marca 2000 r. w sprawie rodzajów szczególnie niebezpiecznych 

broni i amunicji oraz rodzajów broni odpowiadającej celom, w których może być wydane pozwolenie 

na broń (Dz. U. nr 19/2000, poz. 240 z późn. zm.); 

38 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 marca 2000 r. w sprawie 

egzaminu ze znajomości przepisów dotyczących posiadania broni oraz umiejętności posługiwania 

się bronią. (Dz. U. nr 120/2001, poz. 241 z późn. zm.). 

39 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2017 poz. 519). 

 

Normy 

1. PN-ISO 9836:2011 “Właściwości użytkowe w budownictwie Określenie wskaźników 

powierzchniowych i kubaturowych” 

2. PN-B-021513 „ Akustyka Budowlana” Ochrona przed hałasem  w budynkach część 3 

Wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej przegród w budynkach i w elementach 

budowlanych 

3. PN-EN ISO 16890-1:2017-01 - Przeciwpyłowe filtry powietrza do wentylacji ogólnej -- Część 1: 

Specyfikacje techniczne, wymagania i system klasyfikacji skuteczności określony na podstawie 

wielkości cząstek pyłu (ePM) 

4. PN-EN ISO 16890-2:2017-01 - Przeciwpyłowe filtry powietrza do wentylacji ogólnej -- Część 2: 

Pomiar skuteczności filtracji w funkcji wymiaru cząstek oraz oporu przepływu powietrza 

5. PN-EN ISO 16890-3:2017-01 - Przeciwpyłowe filtry powietrza do wentylacji ogólnej -- Część 3: 

Określanie skuteczności filtracji metodą grawimetryczną i oporu przepływu powietrza w zależności 

od masy zatrzymywanego pyłu 

6. PN-EN ISO 16890-4:2017-01 - Przeciwpyłowe filtry powietrza do wentylacji ogólnej -- Część 4: 

Metoda kondycjonowania mająca na celu wyznaczenie minimalnej badawczej skuteczności filtracji 

w funkcji wymiaru cząstek 

7. PN EN 1822-1:2009 Wysokoskuteczne filtry powietrza (EPA, HEPA i ULPA) -- Część 1: Klasyfikacja, 

badanie parametrów, znakowanie 

8. PN EN 1822-2:2009 Wysokoskuteczne filtry powietrza (EPA, HEPA i ULPA) -- Część 2: Wytwarzanie 

aerozolu, przyrządy pomiarowe, statystyka zliczania cząstek 

9. PN EN 1822-3:2009 Wysokoskuteczne filtry powietrza (EPA, HEPA i ULPA) -- Część 3: Badanie 

płaskiego materiału filtracyjnego 

10. PN EN 1822-4:2009 Wysokoskuteczne filtry powietrza (EPA, HEPA i ULPA) -- Część 4: Określanie 

przecieku filtra (metoda przeszukiwania) 

11. PN EN 1822-4:2009 Wysokoskuteczne filtry powietrza (EPA, HEPA i ULPA) -- Część 5: Określanie 

skuteczności filtru 

12. PN-EN Iso 12944-21 Farby i lakiery- ochrona przed korozją konstrukcji stalowych zza pomocą 
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ochronnych systemów powłokowych- część 2 klasyfikacja środowisk. 

13. PN-92/E-08106 „Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)”. 

14. PN-EN 1627:2012 Drzwi, okna, ściany osłonowe, kraty i żaluzje -- Odporność na włamanie -- 

Wymagania i klasyfikacji 

15. PN-EN 13300;2002 Farby i lakiery -- Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe 

 

Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów budowlanych, jeżeli podlegają one 
przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom w 
zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych, a także 
wskazania zamawiającego dotyczące zachowania urządzeń naziemnych i 
podziemnych oraz obiektów przewidzianych do rozbiórki i ewentualne 
uwarunkowania tych rozbiórek  

Zamawiający przekaże Wykonawcy następujące rysunki stanowiące podstawę do wykonania projektów: 

1. Schemat obciążeń stropu – rejon 14; 

2. Schemat instalacji; 

3. Instalacje – wodne, kanalizacyjne i gazowe. 

Wykonawca we własnym zakresie, przed przystąpieniem do prac projektowych wykona inwentaryzację 

pomieszczeń przeznaczonych do adaptacji. 

 

Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne 
związane z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, 
kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz 
dróg samochodowych, kolejowych lub wodnych 

Wykonawca przed przystąpieniem do prac projektowych określi zapotrzebowanie na energię elektryczną, 

a Zamawiający określi miejsce przyłączenia zasilania do wewnętrznej sieci energetycznej. 

 

Dodatkowe wytyczne Zamawiającego i uwarunkowania związane z budową i jej 
przeprowadzeniem 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia w sposób zapewniający uzyskanie 

przez Strzelnicę atestu (certyfikatu) przez jednostkę certyfikującą – jednostkę naukową, w 

rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, 

prowadzącej badania naukowe lub prace rozwojowe z zakresu balistyki zewnętrznej (np. WITU w 

Zielonce lub innym równoważnym obowiązującym na terenie RP) oraz zapewniający 

przeprowadzenie wszelkich strzelań, które będą realizowane na Strzelnicy zgodnie z PFU, ST, SIWZ 

oraz Umową. 

2. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu atest (certyfikatu) jednostki certyfikującej – jednostki 

naukowej, w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania 

nauki, prowadzącej badania naukowe lub prace rozwojowe z zakresu balistyki zewnętrznej (np. 

WITU w Zielonce lub innym równoważnym obowiązującym na terenie RP), stwierdzające, iż 

Strzelnica spełnia warunki techniczne określone dla niej aktualnie obowiązującymi, stosownymi 

przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz PFU i ST, w szczególności w zakresie 

bezpieczeństwa balistycznego. 
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3. Warunkiem odbioru prac/ wydania pozwolenia na eksploatację Strzelnicy jest: 

a. wydanie atestu/ certyfikatu Strzelnicy przez jednostkę certyfikującą – jednostkę naukową w 

rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, 

prowadzącej badania naukowe lub prace rozwojowe z zakresu balistyki zewnętrznej (np. WITU w 

Zielonce lub innym równoważnym obowiązującym na terenie RP) na podstawie odrębnych 

przepisów oraz 

b. przeprowadzenie, z wynikiem pozytywnym, Czynności Sprawdzających w zakresie 

bezpieczeństwa strzelania i szkolenia strzeleckiego na Strzelnicy. 

4. Załącznikami do atestu Strzelnicy są: 

a. Protokoły badań, certyfikaty i atesty na materiały użyte do wykonania kulochwytów, przesłon i ścian 

bocznych oraz pozostałych elementów bezpieczeństwa wewnętrznego Strzelnicy, w szczególności 

wyposażenia obu hal strzelań; 

b. Lista kontrolna sprawdzenia Strzelnicy pod względem zgodności wykonania z obowiązującymi 

warunkami technicznymi; 

c. Atest/ certyfikat na kulochwyty Osi I, wydany przez jednostkę certyfikującą – jednostkę naukową w 

rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, 

prowadzącej badania naukowe lub prace rozwojowe z zakresu balistyki zewnętrznej (np. WITU w 

Zielonce lub innym równoważnym obowiązującym na terenie RP); 

d. Opinia techniczna wydana przez jednostkę certyfikującą – jednostkę naukową w rozumieniu art. 2 

pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, prowadzącej badania 

naukowe lub prace rozwojowe z zakresu balistyki zewnętrznej (np. WITU w Zielonce lub innym 

równoważnym obowiązującym na terenie RP) dla Osi I; 

e. Atest/ certyfikat na kulochwyty Osi II, wydany przez jednostkę certyfikującą – jednostkę naukową 

w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, 

prowadzącej badania naukowe lub prace rozwojowe z zakresu balistyki zewnętrznej (np. WITU w 

Zielonce lub innym równoważnym obowiązującym na terenie RP); 

f. Opinia techniczna wydana przez jednostkę certyfikującą – jednostkę naukową w rozumieniu art. 2 

pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, prowadzącej badania 

naukowe lub prace rozwojowe z zakresu balistyki zewnętrznej (np. WITU w Zielonce lub innym 

równoważnym obowiązującym na terenie RP) dla Osi II; 

g. Opinia techniczna wydana przez jednostkę certyfikującą – jednostkę naukową w rozumieniu art. 2 

pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, prowadzącej badania 

naukowe lub prace rozwojowe z zakresu balistyki zewnętrznej(np. WITU w Zielonce lub innym 

równoważnym obowiązującym na terenie RP) dla Strzelnicy; 

oraz 

h. Protokół z Czynności Sprawdzających; 

i. Protokół przeprowadzenia Strzelania Sprawdzającego na każdej osi Strzelnicy; 

5. Atesty/ certyfikaty wydane mają być w szczególności na określone w PFU i ST warunki poziomu 

ochrony balistycznej kulochwytów głównych obu osi, przechwytywaczy (mobilne kulochwyty), 

zabezpieczeń balistycznych posadzek, sufitu, ścian bocznych każdej z osi; 

6. Czynności Sprawdzające przeprowadza jednostka certyfikująca – jednostka naukowa, w rozumieniu 

art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, prowadzącej badania 

naukowe lub prace rozwojowe z zakresu balistyki zewnętrznej (np. WITU w Zielonce lub innym 

równoważnym obowiązującym na terenie RP) w obecności komisji powołanej przez Zamawiającego; 
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7. Czynności Sprawdzające, o których mowa powyżej, polegają na: 

a. sprawdzeniu stanu i działania instalacji i urządzeń Strzelnicy oraz jej wyposażenia w sprzęt 

przeciwpożarowy, bezpieczeństwa i higieny pracy, tablice ostrzegawcze i informacyjne; 

b. przeprowadzeniu Strzelania Sprawdzającego przez osoby posiadające uprawnienia instruktora 

strzeleckiego, w obecności przedstawicieli Zamawiającego; 

8. Z Czynności Sprawdzających, sporządza się protokół. 

9. Strzelanie Sprawdzające przeprowadza się w celu odbioru Strzelnicy; 

10. Strzelanie Sprawdzające ma na celu: 

a. ocenę prawidłowości wykonania i wyposażenia Strzelnicy po względem eksploatacyjnym oraz 

zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom Strzelnicy; 

b. sprawdzenie, czy pociski lub rykoszety nie opuszczają strefy strzelań; 

c. sprawdzenie, czy zainstalowane zabezpieczenia balistyczne kulochwytów głównych, sufitu, 

posadzki, ścian w strefie strzelań, spełniają przyjęte w PFU i ST parametry dotyczące ich 

bezpieczeństwa, tj. penetracji wraz z przebiciem; 

d. ustalenie powierzchni i wyznaczenie strefy niebezpiecznej; 

11. Strzelanie Sprawdzające przeprowadza się po sprawdzeniu stanu i działania instalacji i urządzeń 

Strzelnicy oraz jej wyposażenia w sprzęt przeciwpożarowy, bezpieczeństwa i higieny pracy, tablice 

ostrzegawcze i informacyjne i zatwierdzeniu protokołu tego sprawdzenia przez komisję 

Zamawiającego; 

12. Ze Strzelania Sprawdzającego sporządza się protokół; 

13. Wykonawca po przeprowadzeniu strzelań, w szczególności Strzelań Sprawdzających, zobowiązany 

jest wymienić sprawdzane elementy na nowe, o cechach elementów/ próbek poddanych badaniom, 

w szczególności Strzelaniom Sprawdzającym.  

14. Minimalne wymogi dla Strzelania Sprawdzającego: 

a. Strzelanie mogą przeprowadzać osoby, które posiadają uprawnienia do prowadzenia zajęć 

strzeleckich; 

b. W trakcie Strzelania Sprawdzającego wszystkie osoby w nim uczestniczące są obowiązane 

zachować szczególną ostrożność; 

c. W trakcie strzelania sprawdzającego wszystkie obecne osoby powinny być ubrane w kamizelkę 

kuloodporną, hełm kuloodporny oraz gogle ochronne, zwiększające bezpieczeństwo osobiste 

obecnych; 

d. Na Strzelanie Sprawdzające składają się w szczególności strzelania określające minimalne 

wymagania określone w PFU i ST związane z poziomem ochrony balistycznej dotyczącej liczby 

pocisków niezbędnych do przebicia panelu balistycznego na wylot, do przebicia blachy (elementu 

ochrony balistycznej: w kulochwytach głównych, bocznych – ścianach, ochrony balistycznej sufitu; 

e. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji konspekt Strzelania Sprawdzającego, na 

podstawie którego określona będzie organizacja, metoda, przebieg i czas przeprowadzenia 

strzelania; 

f. Wykonujący Strzelanie Sprawdzające są obowiązani do przeprowadzenia Strzelań 

Sprawdzających na wszystkich stanowiskach strzeleckich ze stałej linii ognia a także ze zmiennej 

linii ognia (w przypadku osi II); 

g. Oddawanie strzałów jest obligatoryjne do każdego elementu znajdującego się w strefie strzelań, 
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chyba że elementy są jednorodne (np. panele balistyczne) i jest możliwe z oddalenia, określonego 

w konspekcie Strzelania Sprawdzającego; 

15. Czynności Sprawdzające, przeprowadza się po zakończeniu budowy Strzelnicy lub po dokonaniu 

zmian konstrukcyjnych w strefie strzelań lub po dokonaniu zmian w niekonstrukcyjnych elementach 

wyposażenia strzelnicy, mających wpływ na bezpieczeństwo jej eksploatacji. 

16. Wykonawca Strzelnicy, po zainstalowaniu wentylacji zleci na swój koszt akredytowanemu 

Laboratorium Badań Środowiska Pracy przeprowadzenie pomiarów i badań na wszystkich osiach 

strzeleckich (przy włączonej wentylacji) wszystkich czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku 

pracy, w tym tych które mogą wystąpić w strzelnicy w związku z użyciem wszystkich rodzajów 

amunicji do jakich strzelnica będzie przystosowana, w szczególności: stężenia ołowiu i jego 

związków, baru i jego związków, tlenków węgla, tlenków i ditlenków azotu, stężenia pyłów (frakcja 

wdychalna i respirabilna). 

17. Wyniki przeprowadzonych badań i pomiarów nie mogą przekraczać wartości dopuszczalnych NDS 

(Najwyższe Dopuszczalne Stężenia) wskazanych w obowiązujących w tym względzie przepisach 

prawa. 

18. Wykonawca Strzelnicy po zainstalowaniu wentylacji zleci na swój koszt akredytowanemu 

Laboratorium Badań Środowiska Pracy przeprowadzenie pomiarów i badań hałasu jako czynnika 

szkodliwego dla zdrowia w środowisku pracy. Pomiary i badania zostaną dokonane na wszystkich 

osiach strzeleckich oraz w pomieszczeniach przynależnych do osi. Poziom hałasu w 

pomieszczeniach dydaktycznych przynależnych do osi nie może przekraczać wartości 

dopuszczalnych, określonych w Polskiej Normie dla pomieszczeń administracyjno – biurowych. 

Wszystkie badania i pomiary, o których mowa w PFU i ST, przeprowadzone zostaną zgodnie z 
obowiązującymi w tym względzie przepisami prawa oraz z uwzględnieniem rzeczywistego czasu 
narażenia na oddziaływanie czynników szkodliwych dla zdrowia oraz obowiązującego u 
Zamawiającego systemu i rozkładu czasu pracy/służby, co zostanie stwierdzone wyraźnie na 
piśmie przez podmiot te badania i pomiary wykonujący.  

19. Jeżeli do wykonania badan prób i sprawdzeń wymaganych przy odbiorach niezbędne jest 

przeprowadzenie jakichkolwiek strzelań w szczególności Strzelań Sprawdzających, wymienionych 

bądź nie wymienionych w PFU i ST, wszelkie ich koszty, w tym koszty amunicji, ponosi Wykonawca.  

20. Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te strzelania przy pomocy osób, które zgodnie z 

obowiązującymi w tym względzie przepisami, mają stosowne uprawnienia do ich wykonania i na 

wyłączny koszt Wykonawcy.  

21. Wykonawca, na czas wykonania wszelkich strzelań, zobowiązany jest zawrzeć odrębną umowę 

ubezpieczenia terenu budowy oraz odpowiedzialności cywilnej za wszelkie szkody materialne i 

niematerialne wyrządzone Zamawiającemu, jego pracownikom oraz osobom trzecim podczas i w 

związku z tym wykonaniem.  Wykonawca ponosi wyłączną, nieograniczoną odpowiedzialność za 

wszelkie szkody materialne i niematerialne, wobec Zamawiającego, jego pracowników i osób 

trzecich powstałe podczas i w związku z przeprowadzeniem strzelań. 

22. Wykonawca przy przeprowadzeniu strzelań, w szczególności Strzelań Sprawdzających, 

zobowiązany jest zapewnić wymogi bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi w tym względzie 

przepisami prawa.  


