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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:389850-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Katowice: Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów
budowlanych dla służb porządku publicznego lub służb ratunkowych

2018/S 172-389850

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 125-284047)

Legal Basis:
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Szkoła Policji w Katowicach
gen. Zygmunta Waltera Jankego
Katowice
40-684
Polska
Osoba do kontaktów: Wioletta Falkowska
Tel.:  +48 326069441
E-mail: zam.pub@spkatowice.policja.gov.pl 
Faks:  +48 326069279
Kod NUTS: PL22A
Adresy internetowe:
Główny adres: www.katowice.szkolapolicji.gov.pl

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Przebudowa osi strzeleckich A i B policyjnej strzelnicy ćwiczebnej Szkoły Policji w Katowicach
Numer referencyjny: 1/ZP/2018

II.1.2) Główny kod CPV
45216100

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
1.Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przebudowa osi strzeleckich A i B policyjnej strzelnicy ćwiczebnej
Szkoły Policji w Katowicach na podstawie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robót budowlanych.
2.Przedmiot zamówienia, obejmujący policyjną strzelnicę ćwiczebną do prowadzenia strzelań ze zmiennych linii
otwarcia ognia, stanowi zaplecze dydaktyczne i szkoleniowo-treningowe dla słuchaczy Szkoły Policji
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W Katowicach oraz umożliwia doskonalenie zawodowe funkcjonariuszy Policji odbywających szkolenia i kursy
w Szkole Policji w Katowicach.
3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w Rozdziale III SIWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

04/09/2018

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 125-284047

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.1)
Zamiast:
Wykaz i krótki opis warunków:Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Powinno być:
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający określa następujące warunki udziału w postępowaniu w zakresie kompetencji lub uprawnień do
prowadzenia określonej działalności zawodowej Zamawiający wymaga, aby:
a) Wykonawca wszystkich kulochwytów i elementów zabezpieczeń balistycznych hal strzelań posiadał koncesję
na wykonywanie działalności gospodarczej, o której mowa w art. 6 ustawy z dnia 22.6.2001 r. o wykonywaniu
działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz
wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 290 j.t. ze zm.) w
zakresie określonym w pozycji WT XII pkt. 2 Załącznika nr 2 Wykaz wyrobów i technologii o przeznaczeniu
wojskowym lub policyjnym – WT - do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3.12.2001 r. w sprawie rodzajów
broni i amunicji oraz wykazu wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których
wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja (Dz.U. nr 145 z dnia 18.12.2001 r. poz. 1625).
Numer sekcji: IV.2.2)
Zamiast:
Data: 11/09/2018
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 20/09/2018
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7)
Zamiast:
Data: 11/09/2018
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 20/09/2018
Czas lokalny: 10:30

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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