Propozycja projektu do realizacji przez lrlarodoweCentrum Badari i Rozwoju

Zg|aszają.y: PodsekretarzStanu ds. Uzbrojeniai Modernizacji
Gestor: Szefostwo Wojsk Pancernychi Zmechanizowanych

Temat: Nowy bojowy' pĘm'ającywÓz piechoĘ

pafstwa
1. określenieobszar w obronnościi bezpieczeróstwa
Zgodnle z ,,KatalogiemZdolnościsZ RP'' moduł batalionowynowych BWP powinien
(obszarzdolnoścido razenia):
wpisywaćsię w nas:ępujące
zdolności
o.2.3 Zdo|ny do raŻeniacelÓw lądowych(stacjonamychi manewrowych,opancerzonych
i nieopancerzonych,grupowych i pojedynczych) w zasięgu bliskim, śrędnim
i głębokim.
0.2.3.1 Zdo|ny do raŻenia(niszczenia)celÓw w zasięgudo 40 km. w głębiugrupowania
bojowego przeciwnika oraz siły żywej i środkÓwwalki przeciwnika z broni
sazeleckieji pokładowej.
ogniemna wprost.z miejscai w ruchu.
o.2.3.1.l 'Zdolny do skutecznegoprowadzenia ognia przez plat|ormy lądowe z ziemi
do celÓw lądowych'
Założenta
są zbieżnez priorytetowymipotrzebamiokeślonymiw dokumentachNATO (Long Term Capability Requirements - LTCRs ; Cele Sił Zbrojnych NATO 2013 dla RP)
orazdokumentach
resortowych(ldentyfikacjaPotrzebOperacyjnych;
Priorytetowekierunkibadari
z obszarutechnikii technologiiobrorurych
na lata 2009- 2021).
-

ProjektuwzględniaCele SiłZbrojnych:
_ L l l05 Zdolnoścido prowadzeniadziałarlw ekstremalnyclr
warunkachklimatycznych
-

L 3 l08 ZaawansowanymodułowywÓz bojowy

f . Ce| glÓwny
Celern projektujest pozyskanienowegobojorvegowozu piechoty(BWP) clrarakteryzującego
Się
zdolnościąpokonywania Szerokich przeszkod rłlodnychpływaniem,duzą manewrowościąoraz
zdolnością cio działania W

rÓznych

\Ą/arunkach terenowych i

klimatycznyclr araz

transpot1owalnością.
KonstrukcjanowegoBwP powinna Zapewnićmozliwość
transportudruzyny
piechoty łraz zabudowY systemu uzbrojenia ZasadniczegoZ alrr'atąka}ibru od 30 do 40 mm
zintegrowanęgo
Z PPK.

BWP będziewykorzystywanydo:
zwalczania celow opancerzonych i rrieopancerzonyclroraz sity Żywej i innych celor,v
przeciwnika w kazdych waruŃaclr atmos{brycznych.w dzieni w nocy;
ochrony Żołnieruy załogi i desantu przed ostrzatem pociskami z broni strzeleckiej
i granatnikowppanc,wybuclramimin i improwizowanychładunkÓwrt,ybuchowychIED oraz
ostrzałeminnymi pociskami wystrzeliwanyrnI Z wozaw opancerzonych(we wspołdziałaniu
z aktywnlm systememochrony);
wspierania ogniem broni pokładorv
ej działanpodod działowzmechanizor.t,anych
w kazdych
warunkach atmosfbrycznychw parzędziennej i nocnej;
wspÓłdziałaniaz pododdziałamiczołgow rv kazdych warunkach atmosferycznychw porze
dzienneji nocnej.
2.1. Cele szczegÓłoweoraz ich realizacja do celÓw innych programÓrv i projektÓrv
Planowany efekt koricowy realizacjiprojektuto prototyppływającegoBWP
Cel reaiizacji projektuzostanieosiągniętypoprzez r,vykonanieponizszych zadan:
a) opracowanięi uzgodnienie:
ZTT;
Projektu koncepcyjnego.
b) wykonanie modelu plat1brmygąsierricoweji przeprclwadzeniebadanfunkcjonalnych;
c) wykonanie prototypu platfonny i jej integracja z wiezą bezzatagową (zintegrowa'.}ą
z ppk SPIKE);
d) przeprowadzeniebada kwarifikacyjnychprotorypuBWp
e) opracowaniedokumentacjido produkcjiseryjnej.
?.2, Tecbno|ogic kryĘczne, o znaczeniu determinującym ptlwodzenie całego programu
Iub projektu:
Ryzyko powodzeniacałegoprojektuskupiasię na:
pozyskaniu tec}rnoiogiiwy1w,arzarria
lekkiclr materiałÓrvdo konstrukcji kadłubao duzej
odpornościbalistycznej;
pozyskanie wiezy bezzałogorvej
w ramach pracy rozwojowej KTo z ZSSW.
2.3' P|anowanypoziom gotowości
technologicznej:Poziom tX
f .4, Charakterystyka forrny wyniku koricowego:
Prototypwyrobu.
DokumentacjaTechnicznazgodnaz Wymaganiamiwojska określonymiDecyzjąIrlr349/MoN
Z dnia 2a września 20l l r. w sprawie Wprowadzenia
".Instrukcjiw sprau,ie zarządzania

dokumentacją
1echniczną
Uzbrojeniai SprzętuWojskowego''oraz,,Instrukcjiw sprawieokreślenia
\Ąymagańna dokumentację
technicznąUzbrojeniai Sprz'ęluWojskowego''.
Wyniki pracy powirurybyć do wyłącznejdyspozycjiMoN i bez zgody MoN nie mogą
byó
udostępniane
irurympodmiotom.
3. okreś|enie,czy program strategiczny,program |ub projekt ma byćw całości
rea|izowanv
przez jednegowykonawcę
Projekt powinien być realizowanyprzez konsorcjum przemysłowo.naukowe
posiadające
odpowiedniawiedzę i doświadczenie
w zakresie prowadzeniaprac rozwojowychw zakresie
platformgąsienicowychi technologiimateriałówo wysokiejodpomości
balistycznej.
Specyfika prac wymaga aby konsorcjum posiadało nrożliwośćwstępnej weryfikacji
stosowanychmateriałóv/i technologiiw zakresieodpomościbalistycznejna potrzeby
badań'
koncesjęna wykonywaniedził alnościgospodarczej
w zakresiewytw arzaniai obrotuwyl.obamio
ptzeznaczeniuwojskowymiub policyjnymzgodniez Rozporządzeniem
Rady Ministrów z dnia 03
grudnia200l r. (Dz.U. z 2001roku,Nr l45, poz. 16f5 z późniejszymi
zmianami),systemkontroli
dostępudo pomieszczeńbadawczych,wdrożonysystemzarządzania
jakością.
4. Określenie,
w formieharmonogramu'pożądanych
terminów rea|izacji
Projektpodzielonyjestna 6 etapów. łącznie3ó miesiące:
Etap 1 . opracowaniei uzgodnienieprojektuZTT - 4 miesiące;
Etap 2 - opracowanieprojektukoncepcyjnego,
wykonaniemodelupratformy,sprawdzenie
podstawowychwymagańfunkcjonalnych. l 2 miesięcy;
Etap3 . wykonanieprototypui integracjaz wieżąbe.zzałogową.
8 miesięcy(zakupgotowej
wieżybezałogowej);
Etap4 - opracowaniei uzgodnienieprojektuProgramuBadań. 2 miesiące;
Etap 5 - przeprowadzenie
badańkwalifikacyjnych. 6 miesięc1':
Etap 6 - wykonanie dokumentacjikonstrukcyjnei(w tym dokumentacjido produkcji
. 6 miesięcy.
seryjnej)i eksploatacyjnej
Uwaga- etap4 reaiizowanyrównoleglez etapem3.
5' Sposoby realizacji i zarządzania',w szczegó|nościw zakresie organizacji
kontro|i,
nadzorui odbioruprac.
Zgodnie z metoclykąprowadzeniaprac rozwojolvychW resorcieoN.

