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WSZYSCY ZAINTERESOWANI WYKONAWCY
Odpowiedzi na pytania Wykonawców
Znak sprawy: ZP-381-12-3/2020
Dot. postępowania na wykonanie aktualizacji instrukcji operacyjnej lądowiska
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach informuje, że wpłynęły
następujące zapytania odnośnie treści dotyczących przedmiotu zamówienia, na które
Zamawiający udziela poniższych odpowiedzi:
Pytanie nr 1:
Zamawiający w zakresie przedmiotu zamówienia wymaga zamówienia aktualnych map
zasadniczych z ośrodka geodezyjnego, prosimy o udzielenie informacji w jakim celu zamawiający
oczekuję uzyskania map zasadniczych ponieważ do wykonania instrukcji operacyjnej należy
zgodnie z art. 93 ust. 2 ustawy Prawo lotnicze (Dz. U. z 2019 r. poz. 1580 i 1495) oraz z
rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ewidencji
lądowisk (Dz. U. z 2013 r. poz. 795), przygotować dwa załączniki graficzne:
q) plan lądowiska w postaci mapy w skali nie większej niż 1:5000 określający:
– główne elementy infrastruktury lądowiska,
– urządzenia i wyposażenie lądowiska, w szczególności wskaźnik kierunku wiatru,
– granice lądowiska,
s) mapę obszaru lądowiska w skali 1:25 000 lub większej, z oznaczoną granicą lądowiska oraz
wskazującą istniejące przeszkody lotnicze w promieniu 3000 m od punktu odniesienia lądowiska,
Zgodnie z ww. ustawą nie przewiduje wykonania załączników na podstawie mapy zasadniczej.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie wymaga zamówienia map zasadniczych.
Pytanie nr 2
Zamawiający
wymaga
pozyskania
aktualnych
map
zasadniczych,
prosimy
o udzielenie odpowiedzi co Zamawiający rozumie pod pojęciem "aktualnych map zasadniczych"
oraz w jakim zakresie obszarowym i w jakiej skali Wykonawca jest zobowiązany pozyskać mapy
zasadnicze
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie wymaga zamówienia map zasadniczych.
Pytanie nr 3
Zamawiający wymaga uzgodnienia Instrukcji w PSP i KPP Szamotuły prosimy o podanie
podstawy prawnej wymogu uzgodnienia z PSP i KPP jednocześnie chcielibyśmy zwrócić uwagę
że w instrukcji operacyjnej nie znajdują się żadne dane dotyczące ochrony p.poż lądowiska,
jedyne informację dotyczące ochrony p.poż. znajdują się w Planie Ratowniczym

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający podtrzymuje zapisy postępowania. Zamawiający wymaga uzgodnień ze względu
bezpieczeństwa oraz przy sporządzaniu opisu przedmiotu zamówienia wziął pod uwagę
poprzednią Instrukcję Operacyjną Lądowiska (w której znajdował się Plan Ratowniczy), w której
to takowe uzgodnienia były wykonane.
Pytanie nr 4
Zamawiający wymaga uzgodnienia Instrukcji w PAŻP oraz ULC, przepisy wymagają
uzyskanie pozytywnej opinii instytucji zapewniającej służby ruchu lotniczego w zakresie
zarządzania ruchem lotniczym (PAŻP), ULC prowadzi jedynie rejestr Lądowisk i instrukcje nie
podlegają uzgodnieniu, dlatego prosimy o udzielenie informacji jaką procedurą Wykonawca ma
uzgodnić Instrukcję w ULC
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający przy sporządzaniu opisu przedmiotu zamówienia wziął pod uwagę poprzednią
Instrukcję Operacyjną Lądowiska (w której znajdował się Plan Ratowniczy), w której to takowe
uzgodnienia były wykonane. Zamawiający wyraża zgodę na uzgodnienie z PAŻP.
Pytanie nr 5
Prosimy o udzielenie informacji jak Zamawiający zamierza postąpić w sytuacji w której wykonana
inwentaryzacja terenu wraz pomiarami wysokościowymi przeszkód lotniczych wykaże kolizję
z płaszczyznami ograniczającymi lądowiska co może uniemożliwić wykonywanie operacji
lotniczych na lądowisku lub będzie wymagało usunięcia lub oznakowanie przeszkód lotniczych
Odpowiedź Zamawiającego:
Z posiadanej wiedzy – nie wykonano żadnych przeszkód lotniczych w obrębie lądowiska. Jeżeli
coś takiego się pojawi – należy opracować informację, która będzie podstawą do zwrócenia się do
Właścicieli sąsiednich działek o tym problemie.
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