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Szanowni Państwo, 

W nawiązaniu do informacji o przetargu " Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych, 

charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd – Wydanie 

Przewodnika dla wspinaczy oraz Kalendarza na 2015 rok", ogłoszonego przez Zespół 

Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego dnia 25 listopada 2014 r. Polski Związek 

Alpinizmu przekazuje  uwagi, mające na celu skuteczne przeprowadzenie procedury 

powstawania produktów projektu. W naszym odczuciu, w trosce o najlepszą jakość 

powierzonej do wykonania przez wyłonionego w przetargu oferenta pracy, Specyfikacja 

Istotnych Warunków Zamówienia powinna zostać nieco zmieniona: 

 

1. Termin wykonania - zdajemy sobie sprawę, że zadanie powinno zostać zakończone w 

określonym terminie, tym niemniej z doświadczeń wielu autorów tworzących przewodniki 

wspinaczkowe wiemy, że jest to proces złożony i długotrwały i nawet mając gotowe 

materiały graficzne, praktycznie nie możliwe jest wykonanie dzieła w tak krótkim czasie. 

Mamy w tej sprawie sygnały od kilku potencjalnych oferentów chcących wziąć udział w 

postępowaniu, lecz bojących się podjąć zadania prawie niemożliwego do wykonania. 

 

2. Zakres przewodnika - uważamy, że wymagana wobec oferentów zawartość treściowa 

powinna ulec modyfikacji. W 80 stronach (z czego duża część ma dotyczyć informacji o 

projekcie, geologii, jaskiń itd.) nie da się zawrzeć pełnych monografii dróg wspinaczkowych 

na ścianach i turniach -  przewodniki wspinaczkowe poszczególnych rejonów liczą od 

kilkudziesięciu do kilkuset stron - siłą rzeczy przewodnik monograficzny musiałby liczyć tych 

stron od kilkuset do kilku tysięcy.  

 

Proponujemy tak przemodelować SIWZ w tym zakresie, by przewodnik był uniwersalny a 

jednocześnie stanowił "nadbudowę" do istniejących monografii wspinaczkowych 

poszczególnych rejonów i do nich odsyłał. Wspinaczkowa część przewodnika "projektowego" 

powinna, w naszym mniemaniu zawierać informacje ogólne o poszczególnych rejonach ale z 

nastawieniem na sprawy ochrony przyrody i kultury Parków - ograniczenia wynikające z 

przepisów ochrony przyrody, zasady etyczne, wytyczne dotyczące sposobów wspinaczki, 



informacje praktyczne (dojazd, możliwości biwakowania, rodzaj skały, orientacyjną liczbę i 

charakterystykę trudności dróg wspinaczkowych itd.) 

 

Innymi słowy, należałoby w SIWZ zrezygnować z niżej wymienionych treści punktu 3 g): 

"Skałoplan składający się z kolorowego zdjęcia lub dokładnego czarno-białego szkicu wraz z 

naniesieniem dróg wspinaczkowych. Drogi wspinaczkowe należy zróżnicować kolorystycznie 

pod względem trudności opisanej skalą Kurtyki np.  

w grupy: drogi I - III, drogi IV - V+, drogi VI- - VI.1+, drogi VI.2 - VI.3+,  

drogi VI.4 – VI.5+, drogi VI.6 i trudniejsze. Każdej drodze należy nadać indywidualny numer 

wykorzystany później w opisie. Oprócz przebiegu drogi należy zaznaczyć symbolami 

graficznymi miejsca występowania punktów asekuracyjno-zjazdowych z podzieleniem na 

stanowiska, ringi, spity itd.; 

- Pod skałoplanem należy zawrzeć tabelaryczny opis dróg. Tabela powinna zawierać: liczbę 

porządkową analogiczną dla dróg przedstawionych na skałoplanie, nazwę drogi, trudność 

drogi wg skali Kurtyki, ubezpieczenie drogi (np. 6 ringów + stanowisko). W przypadku dróg 

pokonywanych w sposób tradycyjny należy również zawrzeć tę informację w kolumnie 

„ubezpieczenie drogi” wpisując frazę TRAD. Ostatnia kolumna powinna zawierać ewentualne 

uwagi nt. drogi;" 

W dniu 2.12.2014 w siedzibie ZPKWŚ będzie kol. Włodzimierz Porębski, członek Komitetu 

Sterującego projektu z ramienia PZA i może szczegółowo przedstawić nasze propozycje 

zmian w ogłoszonym przetargu. 

 

 

       Z taternickim pozdrowieniem, 

 

                                                             
                                                          


