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

Warszawa, 29-09-2020 r.
LPR.ZZP.26.64-13.2020

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Rozbudowa
i przebudowa bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) oraz stacji obsługi
technicznej (SOT) wraz z budową strefy końcowego podejścia i startu śmigłowca - FATO
położonych przy ul. Księżycowej 5, wraz z rozbiórką obiektów budowlanych i elementów
zagospodarowania terenu - zadania współfinansowane ze środków UE - POIiŚ 2014-2020,
projekt pn.: "Wsparcie baz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego - etap 3" oraz budowa namiotu
halowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu”.
Nr postępowania: ZP/4/V/2020.
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe jako Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 1, 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 wpłynęły pytania od Wykonawców, na które Zamawiający
udziela następujących odpowiedzi oraz wprowadza zmianę w treści SIWZ.
PAKIET NR 3
1.

Pytanie:
Prosimy o uzupełnienie informacji dotyczącej ochrony pożarowej budynku malarni. Wstawione
drzwi w odporności ogniowej EI60 sugerują, że malarnia jest wydzielona w odrębną strefę
pożarową. Brak informacji dotyczącej pasów elewacyjnych, ścian oddzielenia
przeciwpożarowego itp.
Odpowiedź na pytanie:
Zamawiający wyjaśnia, że przedmiotowa rozbudowa stanowi strefę pożarową PM do 500 MJ/m2.
Dla budynku o jednej kondygnacji nadziemnej klasa odporności pożarowej to "E". W związku
z tym dla przedmiotowej malarni należy zapewnić klasę ściany (istniejącej) ppoż. REI 60
z drzwiami EI 30.

2.

Pytanie:
Prosimy o potwierdzenie, że dla ścianek wewnętrznych przeszklonych do wysokości 2 m należy
przewidzieć odporność ogniową EI15 w budynkach:
SOT - 2 piętro - DW03
HEMS - 1 piętro - DW10
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Odpowiedź na pytanie:
Zamawiający potwierdza, że dla ścianek wewnętrznych przeszklonych do wysokości 2m należy
przewidzieć odporność ogniową EI15 w budynkach SOT - 2 piętro - DW03, HEMS - 1 piętro DW10.
3.

Pytanie:
Prosimy o informację czy w pom. szatni S015 (SOT) pomiędzy szatnią, a umywalnią należy
przewidzieć drzwi.
Odpowiedź na pytanie:
Zamawiający informuje, że w pomieszczeniu szatni S015 w budynku SOT pomiędzy szatnią
a umywalną Zamawiający nie przewiduje drzwi.

4.

Pytanie:
Prosimy o potwierdzenie, że wejście do budynku SOT w osi 14 nie musi być wyposażone
w przedsionek lub kurtynę powietrzną.
Odpowiedź na pytanie:
Zamawiający nie potwierdza powyższego. Wejście do budynku SOT w osi 14 należy wyposażyć
w kurtynę powietrzną.

5.

Pytanie:
Prosimy o wyjaśnienie czy przewidywana jest wentylacja dla pomieszczeń socjalnych
i wypoczynkowych - w projekcie brak wentylacji grawitacyjnej lub mechanicznej.
Odpowiedź na pytanie:
Zamawiający informuje, że zgodnie z materiałami przekazanymi Wykonawcom w projekcie
architektury przewidziana jest wentylacja grawitacyjna oraz w projekcie instalacji sanitarnych
przewidziana jest wentylacja mechaniczna.

6.

Pytanie:
Prosimy o wyjaśnienie, czy w toaletach przewiduje się wentylację mechaniczną wyciągową.
W projekcie nie we wszystkich jest przewidziana np. H007.
Odpowiedź na pytanie:
Zamawiający wyjaśnia, że wentylację mechaniczną wyciągową należy przewidzieć we
wszystkich toaletach.

7.

Pytanie:
Prosimy o jednoznaczną informację w czyim zakresie jest zakup i montaż zestawu hydroforowego
w przypadku stwierdzenia niewystarczającego ciśnienia wody na przyłączu wodociągowym.
Powinnością Zamawiającego jest określenie przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny.
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Odpowiedź na pytanie:
Zamawiający informuje, że w zakresie Wykonawcy jest zakup i montaż zestawu hydroforowego
w przypadku stwierdzenia niewystarczającego ciśnienia wody na przyłączu wodociągowym.

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/
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