Opisy asortymentu wyposażenia specjalistycznego dla OPW
1.

Replika ASG z magazynkami w systemie AK – waga repliki zbliżona do broni bojowej
z magazynkiem bez amunicji ok. 2 800 g, korpus wykonany ze stali, aluminium lub
tworzywa polimerowego w kolorze czarnym lub grafitowym, pozostałe elementy
wykonane z materiału ABS lub podobnego, drewnianego lub imitującego drewno
(drewnopodobnego), umożliwiająca swobodne rozkładanie i składanie oparte na pinach
i dźwigniach jak w palnym pierwowzorze broni bojowej, zapewniająca dwa tryby ognia:
pojedynczy i ciągły, w zestawie magazynek, akumulator, ładowarka do akumulatora,
zestaw kulek.

2.

Kabura do pistoletu ASG – lekka kabura półotwarta w kolorze czarnym, khaki lub
green z mechanizmem do szybkiego mocowania na pasie. Wykonana z materiału
o wysokiej jakości odpornego na uszkodzenia mechaniczne tworzywa. Kabura powinna
posiadać zatrzask (zabezpieczenie) umożliwiające utrzymywanie pistoletu w jej wnętrzu
podczas dynamicznego przemieszczania lub ćwiczeń (zabezpieczać przed
samoczynnym wypadnięciem broni). Kabura powinna uniemożliwiać przypadkowe
ściągnięcie języka spustowego umieszczonej w niej broni (pistoletu ASG). Kabura musi
być kompatybilna (dopasowana) z pistoletem ASG wymienionym w punkcie 7.

3.

Staza taktyczna – opaska typu CAT, koloru czarnego wykonana z tworzywa
sztucznego, służąca do tamowania krwotoków o masywnym krwawieniu tętniczym
i żylnym z kończyn górnych i dolnych, wykonana z mocnego, odpornego na rozerwanie
materiału, nie powodująca reakcji uczuleniowych, wyposażona prosty w użytkowaniu
mechanizm zapinania na rzepy, umożliwiająca samodzielne założenie jedną ręką,
wyposażona w dźwignię zaciskową wykonaną z odpornego na złamanie plastiku,
wewnętrzna strona stazy pokryta miękką wyściółką chroniącą przed otarciami,
zawierająca taśmę informacyjna do zapisania czasu założenia.

4.

Replika granatu ręcznego (treningowy lub szkolny) – replika granatu wojskowego
RG-42 lub replika granatu wojskowego F-1 wyposażonego w replikę zapalnika UZRGM
z możliwością jego demontażu, korpus granatu wykonany z metalu w kolorze czarnym,
khaki lub green, całkowita masa repliki nie przekraczająca 400 g.

5.

Kurtka ucznia – zgodnie z wymaganiami technicznymi określonymi w załączniku do
umowy.

6.

Lornetka – w kolorze czarnym, khaki lub green, układ optyczny lornetki dwuokularowy,
mechaniczny, zabezpieczony tubusem, korpus lornetki otoczonym gumową
powłoką zwiększającą przyczepność chwytu oraz chroniącą lornetkę przed
uszkodzeniem podczas użytkowania. Układ optyczny o powiększeniu min. 10x25
(powiększenie tzw. zoom x średnica obiektywu) szkła pokryte powłokami
antyrefleksyjnymi, regulowany rozstaw źrenic nie mniejszy niż 100 mm. Lornetka
wyposażona w zaślepki na okulary i zaślepki na wizjer, pasek nośny (smycz) do
przenoszenia na szyi oraz zamykany pokrowiec (futerał).

7.

Latarka czołówka - latarka czołowa o mocy nie mniejszej niż 1000 lumenów z
wymienną diodą (żarówką) zapewniającą zasięg efektywny do 200 metrów.
Wyposażona w taśmy nagłowia zapewniające jej stabilne i wygodne mocowanie na
głowie podczas użytkowania. Taśmy nagłowia elastyczne i regulowane pozwalają na
dopasowanie do obwodu głowy użytkownika. Korpus latarki wodoodporny, wykonany z
lekkiego metalu lub tworzywa sztucznego odpornego na uszkodzenia mechaniczne.
Dioda (żarówka) osłonięta odpornym na zarysowania, hartowanym szkłem lub podobną
przesłoną o dobrej przejrzystości. Latarka powinna zawierać regulację skupienia wiązki
emitowanego światła (zmienną ogniskową) lub regulację poziomu intensywności światła.
Zasilanie czołówki na baterie lub akumulatory. Komplet akumulatorów lub baterii w
zestawie.

8.

Nóż typu wojskowego lub multitool

