LOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE
CENTRALA
ul. Księżycowa 5, 01-934 Warszawa, tel. (22) 22-99-931/932, fax. (22) 22-99-933

Warszawa, 06-04-2020 r.

LPR.ZZP.26.9-10.2020
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE WYKONAWCY
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy Krajowego
Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego wraz z niezbędną infrastrukturą
techniczną oraz zagospodarowaniem terenu na części działki nr ew. 7/10 z obrębu 6-1001, położonej przy ul. Księżycowej 5 w dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy”.
Nr postępowania: ZP/4/I/2020.
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe jako Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843
z późn. zm.) zwanej dalej Ustawą, informuje, iż wpłynęło pytanie od Wykonawcy, na które
Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:
Pytanie:
Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z wnioskiem o udzielenie odpowiedzi na poniższe
pytanie, które wynika z rozbieżności w materiałach przetargowych udostępnionych
w przetargu. Prosimy o określenie dokładnej lokalizacji stacji transformatorowej, jaka ma
zostać zaprojektowana wraz z podaniem informacji nt. liczby obiektów, jakie mają być
przez nią zasilane. Obecne wytyczne projektowe stanowiące załącznik nr 1.19 Założenia
do projektu budowy budynku Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego
mówią o tym, że: 10. Nowa stacja transformatorowa wspólna dla wszystkich obiektów LPR
położona poza terenem inwestycji budowy budynku KCMRM. Natomiast zgodnie
z udostępnionymi przez Zamawiającego, jako zał. 1.17 Warunkami przyłączenia do sieci
elektroenergetycznej stacja transformatorowa powinna być zaprojektowana na terenie
inwestycji. Prosimy o informację, która z powyższych informacji jest wiążąca dla Wykonawcy
i jak Wykonawca ma rozumieć powyższą rozbieżność.
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Odpowiedź:
Stacja będzie zlokalizowana poza terenem inwestycji, na innej części działki nr. ew. 7/10
z obrębu 6-10-01. - na załączniku nr. 1.21 do OPZ - [pzt rozbudowy bazy HEMS i SOT
Warszawa] jest to obiekt zaznaczony numerem 22. Stacja zostanie zaprojektowana
i wybudowana przez Innogy Stoen Operator. Do obowiązków Wykonawcy w niniejszym
postępowaniu należy zaprojektowanie zasilania budynku KCMRM z projektowanej stacji, oraz
wyposażenia pola odpływowego w stacji.
Zamawiający informuje, że wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ są integralną częścią
SIWZ dla przedmiotowego postępowania i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

dr hab. n. o zdr. Robert Gałązkowski, prof. uczelni
Dyrektor
Lotniczego Pogotowia Ratunkowego
/dokument podpisany elektronicznie/
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