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       Uczestnicy postępowania 
       wszyscy 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego pn. „Dostawa wyposażenia strzelnicy sportowej w Zakładzie Aktywności 
Zawodowej w Gryfinie”. 
 
 

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) w załączeniu przekazujemy odpowiedzi na pytania, które 
wpłynęły do Zamawiającego w dniu 11.07.2018 w związku z ww. postępowaniem oraz modyfikację 
SIWZ:  
 
Pytanie nr 1 
W specyfikacji szczegółowej zał 7c, pozycja  „uchwyt tarczy z kulochwytem” czy dotyczy uchwytu i 
przechwytywacza dla broni pneumatycznej  czy kulochwytu dla broni kulowej ? 
 
Odpowiedź: W strzelnicy 50m dla tarcz elektronicznych do strzelań z broni małokalibrowej należy 
zastosować kulochwyty dla broni kulowej dla każdej z tarcz. 
 
Pytanie nr 2 
Czy kable sygnałowe LTW 65m (komputer - tarcza ) mają być ułożone bezpośrednio na podłodze , 
korytkach kablowych, tunelach montażowych czy w jakiś  inny sposób ? 
 
Odpowiedź:  
W związku z architekturą budynku i pomieszczeń, w których zlokalizowane są strzelnice 
informujemy, że strzelnica na 50m nie jest odrębnym pomieszczeniem. Linia ognia na tej strzelnicy 
zlokalizowana jest na podwyższeniu (antresoli) ok.2,2-2,4 m od poziomu podłogi (pomieszczenie nr 
11 na rzucie parteru), pociski przechodzą przez dwie ściany grodziowe z odpowiednimi oknami 
strzeleckimi by ostatecznie trafić do linii tarcz umieszczonych na podeście na odpowiedniej wysokości 
w pomieszczeniu nr 13, w której na poziomie posadzki zlokalizowana jest strzelnica 10m. 
W związku z powyższym okablowanie linii tarcze-komputery strzelnicy 50m powinno być 
podwieszone pod sufitem w korytkach kablowych w 2-3 wiązkach. 
 
 
W związku z powyższym modyfikuje się treść SIWZ w następujący sposób: 

1. Załączniki do SIWZ nr 7a, 7b i 7c otrzymują brzmienie jak załączniki do niniejszego pisma. 
2. Wprowadza się załącznik 7d do SIWZ, w którym załącza się dokumentację zdjęciową 

pomieszczeń przeznaczonych na strzelnice oraz dokumentację projektową tych pomieszczeń 
(rzuty i przekroje). 

3. Punkt III.1.2 SIWZ otrzymuje brzmienie: „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” 
stanowi załącznik nr 7 a), b), c), 7d) do SIWZ.” 

 
 
 
 
Załączniki: 
1. Zmodyfikowane załączniki nr 7a, 7b, 7c do  


