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Do Wykonawców, którzy zwrócili 

się o wyjaśnienie treści SIWZ 

 

Do Wykonawców, którym Zamawiający 

przekazał SIWZ 

 

Do zamieszczenia na stronie internetowej 

Zamawiającego 

 

 

Odpowiadając na otrzymane pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na 

„Dostawę bezzałogowych statków powietrznych z wyposażeniem oraz 

kompleksowym szkoleniem”, Grupa Regionalna Górskiego Ochotniczego Pogotowia 

Ratunkowego Grupa Bieszczadzka działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. 

zm.), przesyła odpowiedzi do pytania, które stanowią integralną część SIWZ. 
 

Pytanie 1: 

Czy struktura ramy bezzałogowca wraz z ramionami musi być monolityczną cienkościenną 

strukturą kompozytową, czy może jednak być ona wykonana z wielu detali połączonych ze sobą z 

użyciem połączeń śrubowych lub klejonych (jeśli wszystkie detale wykonane są z włókna 

węglowego a ramiona nie składają się na czas transportu)?  

Odpowiedź na pytanie 1: 

Konstrukcja musi być cienkościenną strukturą kompozytową wykonaną z włókna węglowego. 

Zamawiający dopuszcza łączenia klejone lub skręcane w sposób trwały. Zamawiający nie 

dopuszcza sytuacji, gdy elementy BSP (np. ramiona) zamontowane są w sposób umożliwiający ich 

złożenie, a Wykonawca jedynie dostosuje sposób transportu niewymagający ich składania. Cała 

konstrukcja powinna być wykonana w sposób uniemożliwiający jej złożenie, w tym złożenie przy 

użyciu narzędzi. 

Pytanie 2: 

Czy określenie „składane podwozie” oznacza możliwość składania podwozia na czas transportu, 

czy możliwość zdalnego składania podwozia podczas lotu? 

Odpowiedź na pytanie 2: 

Określenie składanego podwozia dotyczy składania w czasie lotu tak aby nie przeszkadzało podczas 

obserwacji przy użyciu kamery. Nie dopuszcza się składania podwozia na czas transportu, jeżeli 

będzie to wymagało jego montażu przed lotem. 

 

Zamawiający przypomina, że powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ i są 

wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia. 

 

 
 


