
  CENTRALNY OŚRODEK CENTRALNY OŚRODEK 
SPORTUSPORTU
    00 – 449 Warszawa ul. Łazienkowska 6a00 – 449 Warszawa ul. Łazienkowska 6a
    KRS 0000374033,  REGON 142733356,  NIP 7010273950
     Bank Gospodarstwa Krajowego  52 1130 1017 0020 1470 8620 0001

Dyrektor – Cezary Andrzej JurkiewiczDyrektor – Cezary Andrzej Jurkiewicz             tel. +48 22 529 87 20, fax: +48 22 628 91 79
Zastępca Dyrektora ds. planowania i inwestycji  – Zastępca Dyrektora ds. planowania i inwestycji  – Łukasz GrocholskiŁukasz Grocholski                         tel. +48 22 529 87 40, fax: +48 22 529 89 09
Zastępca Dyrektora ds. infrastruktury – Zastępca Dyrektora ds. infrastruktury – Mariusz KałużnyMariusz Kałużny                         tel. +48 22 529 87 39, fax: +48 22 529 89 09

Warszawa, dnia 29.06.2016 r.

KONFERENCJA PRASOWA 
Dot. SKOCZNI NARCIARSKIEJ WIELKA KROKIEW IM. STANISŁAWA MARUSARZA W ZAKOPANEM

Szanowni Państwo,

Informujemy  Państwa,  a  za  Państwa  pośrednictwem  wszystkich  zainteresowanych,  
o unieważnieniu przetargu na rozbudowę skoczni narciarskiej Wielka Krokiew im. Stanisława Marusarza
w Zakopanem 
Przetarg  miał  prowadzić  do  rozstrzygnięcia  postępowania  na  rozbudowę  Wielkiej  Skoczni.  Pierwsze
postępowanie  przetargowe  zostało  unieważnione  31  maja  br.  Powodem  takiej  decyzji  był  fakt,  
że złożone oferty ponad dwukrotnie przewyższały kosztorys. W konsekwencji rozmów z firmami, które
wzięły udział  w dialogu technicznym przybliżona została wartość inwestycji  i  najniższy możliwy koszt
wykonania remontu Wielkiej Krokwi zgodnie z założeniami zakładanymi przez Centralny Ośrodek Sportu.

W odpowiedzi  na ogłoszony drugi  przetarg,  do dnia 27.06.2016 roku wpłynęły dwie oferty,  
z których nie został ostatecznie wyłoniony wykonawca remontu Wielkiej Krokwi. 
Ten  przetarg,  wykazał  możliwość  oszczędności  ponad  1  mln  zł,  w  porównaniu  z  najniższą  ofertą
kosztową  przedstawioną  poprzednio,  ale  nadal  jest  to  naszym  zdaniem,  zbyt  wygórowana  kwota  
i nieakceptowalny dla nas koszt.

Podjęliśmy decyzję o realizacji etapowej modernizacji skoczni. W 2016 roku wykonamy rozbieg
skoczni  z  zabudową torów lodowych, oraz urządzeń towarzyszących na najeździe.  Takie rozwiązanie,
pozwoli  nam wykorzystać  skocznię  w sezonie  2016/2017,  a  w szczególności  na  organizację  Pucharu
Świata w styczniu 2017 roku. Po zmianie profilu rozbiegu, mamy otwartą drogę do uzyskania czasowego
certyfikatu dopuszczenia skoczni do użytkowania, co jest ustalone z Ekspertami FIS ds. Budowy Skoczni
Narciarskich. 

Nasza  decyzja  została  w  pełni  poparta  przez  Polski  Związek  Narciarski  i  Tatrzański  Związek
Narciarski.  Przekażemy  Państwu  po  konferencji  treść  oświadczenia,  które  w  tej  chwili  Państwu
odczytam.

Przedstawiam Państwu harmonogram naszych działań:
Dziś, tj. 29.06 unieważniamy przetarg i ogłaszamy nowy przetarg nieograniczony. 
14 lipca o godzinie 12.00 nastąpi otwarcie ofert. 


