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Egz. Pojedynczy

Komenda  Wojewódzka  Policji  w  Katowicach,  informuje,  że  do  postępowania  prowadzonego  w  trybie  przetargu
nieograniczonego na: „Adaptacja pomieszczeń piwniczych w budynku nr 10 OPP w Katowicach na policyjną strzelnicę
ćwiczebną w systemie zaprojektuj, wybuduj i wyposaż.” wpłynęły zapytania i zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo
zamówień publicznych udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1: Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek doświadczenia jeżeli Wykonawca wykaże się zrealizowaniem
dwóch zadań w formie zaprojektuj i wybuduj polegających na zaprojektowaniu i wykonaniu strzelnicy kulowej krytej w
zakresie wyposażenia technologicznego i instalacji na kwotę, co najmniej 480.000,00 zł netto każda?

Odpowiedź:  TAK  –  Zamawiający  uzna  za  spełniony  warunek  doświadczenia  jeżeli  Wykonawca  wykaże  się
zrealizowaniem dwóch zadań w formie zaprojektuj i wybuduj polegających na zaprojektowaniu i wykonaniu strzelnicy
kulowej krytej w zakresie wyposażenia technologicznego i instalacji na kwotę, co najmniej 480.000,00 zł netto każda
pod warunkiem, że zakres ten dotyczył robót w istniejących obiektach/pomieszczeniach przeznaczonych na strzelnice
a nie budowy nowych obiektów.

Pytanie 2: Czy Zamawiający podając warunek doświadczenia “dwa zadania w formie zaprojektuj i wybuduj polegające
na zaprojektowaniu i wykonaniu strzelnicy kulowej krytej w zakresie wyposażenia technologicznego i instalacji na
kwotę, co najmniej 600.000,00 zł netto każda” pisząc o “instalacjach” ma na myśli instalacje wchodzące bezpośrednio
w zakres robót technologicznych (np. instalacje sterownicze urządzeń, instalacja ostrzegawcza, instalacja nagłośnienia
strzelnicy) czy instalacje elektryczne zasilania/oświetlenia oraz wentylacji mechanicznej?

Odpowiedź: Zamawiający podając warunek doświadczenia “dwa zadania w formie zaprojektuj i wybuduj polegające na
zaprojektowaniu i wykonaniu strzelnicy kulowej krytej w zakresie wyposażenia technologicznego i instalacji na kwotę,
co  najmniej  600.000,00  zł  netto  każda”  ma na  myśli  zarówno instalacje  wchodzące  bezpośrednio  w zakres  robót
technologicznych jak i instalacje elektryczne zasilania/oświetlenia oraz wentylacji mechanicznej.
 
Pytanie  3:  Zgodnie  z  zapisami  SIWZ  Zamawiający  wymaga  zrealizowania  zakresu  robót  o  wartości  500  000  zł
przewidziany do wykonania w terminie do 10.11.2017r.  Termin składania ofert  wyznaczono na 15 września,  czyli
podpisanie umowy z potencjalnym Wykonawcą będzie najszybciej 22 września. Przed rozpoczęciem prac niezbędne
jest wykonanie dokumentacji projektowej oraz jej uzgodnienie co zajmie kolejne tygodnie. Realnie pozostaje bardzo
ograniczony czas na realizację prac. Czy Zamawiający aby spełnić powyższy warunek dopuszcza dostawę urządzeń
oraz materiałów niezbędnych do wykonania zlecenia na kwotę 500 000 zł bez ich montażu i ewentualną realizację prac
na obiekcie w bardzo ograniczonym zakresie?

Odpowiedź: TAK – dla zrealizowania zakresu robót o wartości 500 000 zł w terminie do 10.11.2017r. Zamawiający
dopuszcza dostawę urządzeń oraz materiałów niezbędnych do wykonania zlecenia w tym zakresie - bez ich montażu
oraz realizację prac na obiekcie w bardzo ograniczonym zakresie.
 
Pytanie 4: Prosimy o wyznaczenie terminu wizji lokalnej na obiekcie.

Odpowiedź: Termin wizji lokalnej na obiekcie wyznacza się na dzień 12.09.2017r godz. 11.00.
 
Pytanie 5: Na jakiej odległości (licząc od kulochwytu głównego) należy wykonać kulochwyty na ścianach bocznych?
 
Odpowiedź: Do ustalenia przez projektanta.

Pytanie 6: W ramach realizacji branży sanitarnej:
- dostosowanie istniejącej instalacji wentylacji mechanicznej do warunków umożliwiających strzelanie ze zmiennej linii
ognia,
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- dostosowanie istniejącej instalacji wentylacji mechanicznej do zwiększonej długości pomieszczenia.
Prosimy o potwierdzenie iż wentylacja powinna zapewniać co najmniej 10 wymian powietrza na godzinę (zgodnie
z DECYZJĄ  NR 703  KOMENDANTA GŁÓWNEGO  POLICJI  z  dnia  14  grudnia  2006  r.  w  sprawie  warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać policyjne strzelnice ćwiczebne) czy też należy dostosować wentylację do
innych wymagać – prosimy podać jakich.

Odpowiedź:  Wentylacja  strzelnicy  winna  być  zaprojektowana  i  wykonana  zgodnie  z  wymaganiami  określonymi
w DECYZJI  NR 703  KOMENDANTA GŁÓWNEGO  POLICJI  z  dnia  14  grudnia  2006  r.  w  sprawie  warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać policyjne strzelnice ćwiczebne.
 
Pytanie  7:  Prosimy o informację  jaka  amunicja  o  jakiej  energii  (Joule)  będzie  używana przy  strzelaniach  z broni
gładkolufowej.  Czy  tylko  amunicja  gumowa  czy  również  Brenneke?  Ma  to  bezpośredni  wpływ  na  niezbędne
zabezpieczenia w projektowanej strzelnicy.

Odpowiedź: Strzelnica powinna być przystosowana do strzelań z broni gładkolufowej z użyciem amunicji zarówno
niepenetracyjnej  (gumowej)  jak  i  penetracyjnej  (typu  W8MP),  z  wyłączeniem  amunicji  chemicznej,  o  energii
początkowej nieprzekraczającej 2200 J.
 
Pytanie 8: Czy Wykonawca będzie musiał wystąpić o zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń zaplanowanych na
strzelnicę.
 
Odpowiedź: Przedmiotowe pomieszczenia zostały zaprojektowane z przeznaczeniem na strzelnicę i jako takie zostały
wykonane zgodnie z  pozwoleniem na budowę nr  741/13 z dnia 19.06.2013r.  Zatem są to  pomieszczenia pełniące
funkcję strzelnicy i nie ma potrzeby zmiany sposobu ich użytkowania w myśl przepisów ustawy Prawo budowlane.

Pytanie  9:  Czy  Zamawiający  przewiduje  stałe  czy  czasowe  (do  4  godzin)  przebywanie  poszczególnych  osób  na
strzelnicy.  W przypadku przebywania  stałego  należy  wystąpić  o  odstępstwo od  wymagań technicznych i  BHP do
Państwowego  Wojewódzkiego  Inspektora  Sanitarnego,  ponieważ  strzelnica  po  wykonaniu  nie  będzie  miała
odpowiednej  wysokości  330cm. Czy uzyskanie  odstępstwa będzie  w zakresie  realizacji  Wykonawcy? Jakie  dalsze
działanie przewiduje Zamawiający w przypadku braku zgodny na odstępstwo?

Odpowiedź: Pomieszczenia strzelnicy są przeznaczone na czasowy pobyt ludzi, w których przebywanie tych samych
osób w ciągu doby trwa od 2 do 4 godzin włącznie.
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