„Remont budynku Wysokogórskiego Obserwatorium Meteorologicznego na Kasprowym Wierchu w zakresie wymiany spoinowania
elewacji, wymiany pokrycia stropodachów, wymiany konstrukcji stalowych na dachach, remontu pomieszczeń wewnątrz budynku oraz
remontu instalacji elektrycznej.”

Oznaczenie sprawy: WZP-262-22/2020

Warszawa, dnia 17 lipca 2020 r.
Numer pisma: WZP-262-22-2020/MK/NP-283/2020
Oznaczenie sprawy: WZP-262-22/2020
Do Wykonawców
Strona internetowa Zamawiającego
http://bip.imgw.pl/
Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: „Remont budynku
Wysokogórskiego Obserwatorium Meteorologicznego na Kasprowym Wierchu w zakresie
wymiany spoinowania elewacji, wymiany pokrycia stropodachów, wymiany konstrukcji
stalowych na dachach, remontu pomieszczeń wewnątrz budynku oraz remontu instalacji
elektrycznej”
Wyjaśnienie i zmiana treści
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

W dniu 15 lipca 2020 r. do Zamawiającego wpłynął drogą elektroniczną wniosek o wyjaśnienie treści
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na
wykonanie w/w zadania, zwanej dalej w skrócie SIWZ. W odpowiedzi na otrzymany wniosek, Zamawiający,
działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U.
z 2019 r., poz. 1843 ze zm. ), zwanej dalej ustawą Pzp, wyjaśnia, co następuje.
Pytanie nr 1
Czy można planować dostawy materiałów przy użyciu komercyjnego transportu lotniczego?
Odpowiedź
W związku ze stanowiskiem TOPR informującym o braku możliwości użycia helikopterów TOPR do transportu
materiałów i odpadów związanych z remontem WOM Kasprowy Wierch, Zamawiający dokonuje zmiany treści
SIWZ – Opisu Przedmiotu zamówienia, stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, polegającej na usunięciu zapisu
zawartego w ust. 23 o treści:
„Zamawiający informuje, że do transportu materiałów i odpadów związanych z remontem WOM na Kasprowym
Wierchu można również użyć helikoptera Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego – po uzyskaniu
przez Wykonawcę stosownych zezwoleń i uzgodnień z TOPR i TPN. Transport helikopterem jest możliwy
wyłącznie na pokładzie (bez podwieszania elementów).”
Jednocześnie, Zamawiający informuje, że istnieje możliwość użycia komercyjnego transportu lotniczego do
transportu materiałów i odpadów. Zamawiający ze swej strony deklaruje pomoc w rozmowach z TPN w
uzyskaniu stosownych zgód formalnych.

Powyższe wyjaśnienie i zmiana stanowią integralną część SIWZ i są wiążące dla wszystkich
Wykonawców. Tym samym, Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić je, składając oferty w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie w/w zadania.
Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie.
Termin składania ofert nie ulega zmianie.
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