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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.  Zgodnie  z  naszymi obliczeniami długość  całkowita  hali  strzelań  po usunięciu  ściany  do  pomieszczenia
suszarni wyniesie 28m (w PFU podano 29m). W DECYZJI NR 703 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia
14 grudnia 2006 r.  w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać policyjne strzelnice ćwiczebne
podano iż linia otwarcia ognia powinna znajdować się minimalnie 3m od linii początkowej (linii ściany tylnej). Przy
założeniu 3m + 25m (odległość strzelania) + ok. 1m (kulochwyt) mamy 29m.  Na udostępnionych rysunkach brak jest
wszystkich wymiarów, dlatego prosimy o potwierdzenie iż pomieszczenie będzie miało 29m i będzie można wykonać
25m strzelnicę. 

Odpowiedź: W PFU mylnie podano całkowitą długość hali strzelań – 29 m. W załączeniu przesyłamy (w formacie
DWG z projektu przebudowy) rysunek rzutu piwnic, z którego można odczytać wszystkie miary i układ pomieszczeń
oraz potwierdzenie, że długość hali strzelań podana w zapytaniu – 28 m, jest określona prawidłowo. W związku z tym
Zamawiający  dopuszcza   odstąpienie  od  wymaganej  minimalnej  3m  odległości  linii  otwarcia  ognia  od  linii
początkowej.
Ponadto,  mając na uwadze usytuowanie kulochwytu przy murowanej  ścianie grubości  ok 1,40m, należy rozważyć
możliwość  wykonania  kulochwytu  o  grubości  mniejszej  niż  1,00m  aby  uzyskać  możliwie  maksymalne  wymiary
strzelnicy.

pytanie:2. Zgodnie z rysunkiem nr. 4 zamieszonym do DECYZJI NR 703 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia  14  grudnia  2006  r.  w  sprawie  warunków  technicznych  jakim  powinny  odpowiadać  policyjne  strzelnice
ćwiczebne punkt pierwszej pomocy medycznej powinien mieć bezpośrednie wejście z hali strzelań i niezależne wyjście
na zewnątrz. Aktualnie nie są spełnione te warunki. Prosimy o informację jakie jest stanowisko Zamawiającego w tej
kwestii. 

Odpowiedź: Rys. nr 4 (stanowiący załącznik do decyzji nr  703 Komendanta Głównego Policji), na który powołuje się
oferent,  przedstawia  schemat  ideowy  układu  pomieszczeń  strzelnicy  i  na  jego  podstawie  nie  można  stwierdzić
kategorycznego żądania spełnienia wymagań odnośnie usytuowania punktu pierwszej pomocy medycznej, o których
pisze oferent. Ponadto w projekcie, który będzie opracowywał wyłoniony Wykonawca, można uwzględnić konieczność
zmiany układu ścian  działowych celem osiągnięcia  maksymalnej  funkcjonalności  strzelnicy  i  spełnienia  wymagań
określonych przepisami.

pytanie:3.  Zgodnie z odpowiedziami na pytania z  dnia 27.09.2017r.  “Odpowiedź: Istniejące pomieszczenia zostały
zaprojektowane z przeznaczeniem na strzelnicę i  jako takie zostały wykonane zgodnie z  projektem (uzgodnionym
z MKZ) i  pozwoleniem na budowę nr  741/13 z dnia 19.06.2013r.  Zakres  robót  objęty niniejszym postępowaniem
dotyczy  wyposażenia  technologicznego  strzelnicy,  dla  jej  uruchomienia  i  prawidłowego  funkcjonowania.  Nie
przewiduje  się  zatem  konieczności  uzgadniania  projektu  technologicznego  z  MKZ.”  W  związku  z  dodaniem
dodatkowej  centrali  wentylacyjnej  niezbędne  będzie  umiejscowienie  jej  na  zewnątrz,  na  terenie  objętym ochroną
konserwatorską.  Wydajność  centrali  oraz  konieczność  doprowadzenia  dużych  kanałów  wentylacyjnych  do
pomieszczenia strzelnicy gdzie przewidziano zmienną linię ognia,  wymusza prowadzenie ich po elewacji  budynku
objętego  ochroną  konserwatorską.  Prosimy  o  potwierdzenie  iż  osadzenie  dużej  centrali  wentylacyjnej  oraz
rozprowadzenie kanałów nie będzie wymagało dodatkowych uzgodnień z Konserwatorem Zabytków. 
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Odpowiedź:  W  zakresie  robót  wykonywanych  wewnątrz  budynku,  Zamawiający  podtrzymuje  swoje  stanowisko
wyrażone w przytoczonej  odpowiedzi, natomiast w przypadku budowy (instalacji) urządzeń na zewnątrz budynku
wymagane będzie postępowanie zgodne z obowiązującymi przepisami.

Zamawiający informuje, że zmianie ulegają poniższe terminy:
- termin składnia ofert;
- termin otwarcia ofert;
- termin wnoszenia wadium.

TERMIN PIERWOTNY TERMIN NOWY TERMIN

Termin składania ofert 02.10.2017r. godzina 12:00 04.10.2017r. godzina 12:00

Termin otwarcia ofert 02.10.2017r. godzina 12:30 04.10.2017r. godzina 12:30

Termin wnoszenia wadium 02.10.2017r. godzina 12:00 04.10.2017r. godzina 12:00

Załączniki :
1. Rzut piwnic bud. Nr 10 – plik w formacie DWG.
2. Załącznik nr 2 do SIWZ – Wzór umowy – modyfikacja 3
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