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RI.2720.08.2018.SD         
 

       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 
Specyfikacja komputera przenośnego w załączniku 7 do SIWZ zawiera: 
Rodzaje wejść/wyjść: 
USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 1 szt. 
USB 2.0 - 2 szt. 
Czy warunek zostanie spełniony, jeżeli komputer będzie posiadał następujące 3 złącza USB: 1 x USB 
2.0,  1 x Type C USB3.0 (USB3.1 GEN1), 1 x Type A USB3.0 (USB3.1 GEN1)? 
 
Odpowiedź:  
Zamawiający określił minimalne wymagania w tym zakresie, stąd zamawiający uzna za spełniony 
warunek w przypadku konfiguracji 2xUSB 3.0 i 1xUSB 2.0. Zamawiający jednocześnie określa, że co 
najmniej dwa gniazda USB muszą być typu A.  
 
 
Pytanie nr 2 
Specyfikacja komputera przenośnego w załączniku 7 do SIWZ zawiera: 
B.  System operacyjny min. Microsoft Windows 8 Pro PL (wersja 64-bitowa) 
Czy system operacyjny Microsoft Windows 10 HOME PL (wersja 64-bitowa) zostanie uznany za 
wystarczający? 
 
Odpowiedź:  
Tak. Zamawiający dopuszcza system operacyjny Windows 8 bądź 10 w wersji HOME.  
 
 
Pytanie nr 3 
Tarcze elektroniczne oś 10m pom 13a. W jaki sposób należy zainstalować tarczę? Specyfikacja 
określa tylko, że urządzenie ma być dostarczone z uchwytem tarczy do zawieszenia z kulochwytem. 
Tarcze elektroniczne posiadają zintegrowany kulochwyt za pomocą którego można zamocować tarczę 
do stojakach lub bezpośrednio do ściany. Z rysunku 16005_A.2.2_RZUT PARTERU.pdf nie wynika, 
aby za linią celi znajdowała się ściana do której można by było zamocować tarczę - ściana jest w 
pewnym oddaleniu. 
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Odpowiedź:  
Zamawiający informuje, że w opisie przedmiotu zamówienia błędnie wskazano pomieszczenie 0.13-
0.13a jako miejsce instalacji. Właściwym pomieszczeniem montażu urządzeń do strzelnicy 10-
metrowej jest pomieszczenie nr 0.9. W tym pomieszczeniu linia tarcz jest umieszczona w miejscu 
przebiegu ściany, w związku z czym montaż tarcz odbywać się będzie do ściany przy użyciu 
dedykowanych uchwytów z kulochwytem. 
 
Pytanie nr 4 
Tarcze elektroniczne oś 10m pom 13a. Na linii ognia pod oknami zamontowano korytka kablowe 
wraz z gniazdami zasilającymi 230V. Czy istnieje możliwość wykorzystania korytka kablowego do 
ułożenia okablowania tarcz elektronicznych oraz gniazd 230V do zasilania komputerów PC. W takim 
przypadku po zakończeniu użytkowania stanowiska strzeleckiego użytkownik przed zamknięciem 
drzwi będzie musiał odłączyć zasilanie 230V (zasilanie laptopa), oraz kabel połączeniowy interfejsu 
komunikacyjnego łączący tarczę z komputerem. 
 
Odpowiedź: 
Patrz odpowiedź pkt. 5 (błędne określenie pomieszczenia). W pomieszczeniu 0.9 w miejscu linii ognia 
i linii tarcz znajdują się gniazda zasilające 230V. 
Zgodnie z wytycznymi montażowymi określonymi w załącznikach nr7 wszelkie okablowanie 
zakładane w ramach montażu wyposażenia strzelnic musi być prowadzone w korytach kablowych w 
wiązkach minimalizujących ilość tych koryt. 
 
Pytanie nr 5 
Tarcze elektroniczne oś 50m - W jaki sposób należy zainstalować tarczę specyfikacja określa tylko, że 
urządzenie ma być dostarczone wraz z podstawą i przelotowym uchwytem dla tarczy. Dostarczone 
tarcze będą posiadały podstawę którą należy zamocować do belki lub murka na odpowiedniej 
wysokości. W przypadku innego montażu konieczne będzie wykonanie "warsztatowe" odpowiedniej 
podstawy wolnostojącej. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wykona podest pod tarcze we własnym zakresie umożliwiający montaż tarcz na 
wysokości odpowiedniej do toru lotu pocisku. Konstrukcja podestu planowana jest jako stalowa. 
Montaż tarcz do podestu leży w gestii Wykonawcy. 
 
 
Pytanie nr 6 
Tarcze elektroniczne oś 50m - Czy istnieje możliwość, aby poprowadzić okablowanie linii tarcze-
komputery strzelnicy 50m podwieszone pod sufitem do ściany w 2 korytkach kablowych? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający określił zasadę montażu w korytkach polegającą na minimalizacji ilości korytek do 
niezbędnego poziomu. Okablowanie należy prowadzić wiązkami tzn. w jednym korytku prowadzić 3-
4 wiązki okablowania pomiędzy stanowiskami a tarczami. Nie należy wykonywać 7 korytek, każda do 
jednego stanowiska. Prowadzenie korytek winno odbywać się sufitem bądź ścianą pod sufitem. 
 
Pytanie nr 7 
Tarcze elektroniczne oś 50m - W przypadku zastosowania tarcz elektronicznych z wzmocnioną ramą 
do strzelań z karabinu małokalibrowego frontowa maska jest montowana bezpośrednio do przedniej 
ramy I nie jest ona podświetlona przez zintegrowany system podświetlania celu. Czy Zamawiający to 
akceptuje? 
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Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający w tym przypadku akceptuje brak możliwości integracji podświetlenia celu z tarczą. 
 
Pytanie nr 8 
Urządzenia do tarcz obrotowych - Czy w ramach dostawy ma być dostarczona obrotnica kuloodporna 
do obrotnicy? Jeżeli tak, to do jakiej energii pocisków? 
 
Odpowiedź: 
Nie, zamówienie nie obejmuje osłon kuloodpornych dla obrotnic. 
 
 
Pytanie nr 9 
Urządzenia do tarcz obrotowych - Czy w miejscu ustawienia obrotnicy jest przewidziane zasilanie 3-
fazowe? 
 
Odpowiedź: 
Tak, w miejscu montażu wyposażenia strzelnicy 25m wykonane są gniazda 3-fazowe. 
 
 
 
 
W związku z powyższym modyfikuje się treść SIWZ w następujący sposób: 

I. Załączniki do SIWZ nr 7a, 7b i 7c otrzymują brzmienie jak załączniki do niniejszego pisma. 
II. Część XVII pkt. 1 i 2 SIWZ otrzymuje brzmienie: 

1. Zabezpieczoną ofertę należy złożyć w terminie do dnia 24 lipca 2018 r. do godz. 
13.30 w budynku Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4, w 
Kancelarii Ogólnej, pok. nr 11. 

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 lipca 2018 r. o godz. 14.00 w budynku Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4 – sala obrad (I piętro). 

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


