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

Warszawa, 14-09-2020 r.
LPR.ZZP.26.43-5.2020

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW
I ZMIANA TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa Bazy
Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) wraz ze strefą końcowego podejścia i startu
śmigłowca (FATO), ogrodzeniem typu lotniczego oraz uzbrojeniem terenu: siecią wodociągowokanalizacyjną, instalacją paliwową, instalacją pompy ciepła z wymiennikiem gruntowym, siecią
elektroenergetyczną i teletechniczną w Kokotowie, Gmina Wieliczka, Woj. Małopolskie”.
Nr postępowania: ZP/1/IX/2020.
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe jako Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 1, ust. 2 oraz ust. 4
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 wpłynęły pytania od Wykonawców, na które Zamawiający udziela następujących
odpowiedzi oraz wprowadza zmianę w treści SIWZ:
I.

Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców:

Pytanie nr 1:
W dokumentacji projektowej dołączonej do powyższego postępowania, znajdują się przedmiary oraz
kosztorysy ślepe. W wielu pozycjach wyposażenia meblowego jest adnotacja o „dostawie inwestorskiej”.
W związku z tym proszę o sprecyzowanie czy te elementy z adnotacją „dostawa inwestorska” wchodzą w zakres
zadania.
Proszę również o informację w jaki sposób taki kosztorys musiałby zostać wypełniony po wyborze
Wykonawcy.

Odpowiedź Zamawiającego:
Zakres dostaw wyposażenia meblowego będącego w gestii Wykonawcy nie obejmuje pozycji z adnotacją
"dostawa inwestorska". W kosztorysie ofertowym należy wpisać wartość 0,00 zł.
Pytanie nr 2:
W związku z zaprojektowaniem jako źródło ciepła gruntowej pompy ciepła zaprojektowano 15 odwiertów,
każdy po 100m o wydajności średniej każdy 3000W. Czy istnieje projekt geotechniczny dokonania
tak głębokich odwiertów wraz z mapą określającą lokalizację tych odwiertów.

Odpowiedź Zamawiającego:
Nie został opracowany projekt geotechniczny dla odwiertów pod sondy pionowe pompy ciepła.
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Pytanie nr 3:
Biorąc pod uwagę zaistniałą sytuację epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa
(COVID 19) oraz mając na względzie dynamicznie zmieniającą się sytuację w województwie Małopolskim
oraz Śląskim, która ma istotny wpływ na właściwe, rzetelne oraz kompletne przygotowanie ofert, z uwagi
na zmianę organizacji pracy u Wykonawców (praca zdalna oraz dostosowanie procesu pracy do wymagań
sanitarnych, proszę o informację, czy Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu składania ofert
w prowadzonym postępowaniu.

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie przewiduje wydłużenia terminu składania ofert. W związku z sytuacją epidemiologiczną
Zamawiający dopuścił w przedmiotowym postępowaniu możliwość składania ofert w formie elektronicznej.
Pytanie nr 4:
Proszę o sprecyzowanie technologii wykonania mobilnego systemu przeciwpowodziowego.
1) W dokumentacji brakuje rysunków KOK_PW_AR_SCH_89-90 – proszę o uzupełnienie.
2) Jeżeli MSP wymaga wykonania według rysunków KOK_PW_PZT-SCH_15 i 16, w takim razie jak ma
wyglądać wykonanie fundamentu wraz z profilami HEB i ścianką PVC w projektowanych nawierzchniach
drogowych?
- ława fundamentowa o wym. 40x80cm ma być na całej długości MSP? Proszę o podanie klasy betonu i ilości
zbrojenia.
- czy górna powierzchnia ławy fundamentowej licuje się z nawierzchniami drogowymi?
- co w przypadku przejścia fundamentu MSP przez płytę przedhangarową? Jakie rozwiązanie przyjąć?
- co w przypadku przejścia fundamentu MSP przez płytę przedhangarową w części wyższej? Czy MSP na tym
odcinku zgodnie z PZT też ma być podniesiony do rzędnej płyty? Czy można założyć przejście MSP za płytą
w terenie zielonym na tym odcinku?
- czy słup stalowy HEB240 ma być pod każdym słupkiem pośrednim? Jaką przyjąć jego długość?
- ścianka PVC z GW-610/7,2 ma być na całej długości MSP? Jaka głębokość posadowienia? Co w przypadku
przejścia ścianki przez sieci i instalacje zewnętrzne?

Odpowiedź Zamawiającego:
Ad. 1)
Rysunki obejmujące wskazany w opisie zakres znajdują się w części opracowania PZT i zostały oznaczone
KOK_PW_PZT_SCH_15 i KOK_PW_PZT_SCH_16.
Ad. 2)
Projekt fundamentów MSP wskazany został w dok. Lista Projektów Warsztatowych - Wykonanie projektów
warsztatowych leży po stronie Wykonawcy.
Wytyczne od producenta konkretnego Mobilnego Systemu Przeciwpowodziowego (wskazanego jako
przykład w projekcie).
- ława fundamentowa ma być na całej długości MSP
- ława fundamentowa ma się licować z nawierzchniami drogowymi
- MSP ma być podniesiony do rzędnej płyty
- słup stalowy HEB na być pod każdym słupkiem
- Ścianka PVC powinna być pogrążona na całej długości MSP. Rzędna posadowienia ścianki powinna wynosić
196.5m n.p.m. Możliwe jest wykonanie otworów w ściance PVC w miejscach przejść sieci zewnętrznych, lecz
po przeprowadzeniu sieci przez ściankę otwór należy uszczelnić betonem.
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II.

Zamawiający zmienia treść SIWZ:
Zamawiający przesuwa termin składania ofert oraz termin wniesienia wadium w postępowaniu na
dzień 17.09.2020 r. na godz. 12:30. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.09.2020 r. o godz. 13:00.

Zamawiający informuje, że wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ są integralną częścią SIWZ
dla przedmiotowego postępowania i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

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

Sporządził: Artur Lisowski - WP.I

NIP: 522-25-48-391 KRS: 0000144355

www.lpr.com.pl, e-mail: centrala@lpr.com.pl

