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Przemyśl, 08.04.2022 r. 

ZP.271.8.2022 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
(SWZ) 

Dotyczy postępowania pn.: Skatepark przy ulicy 22 Stycznie w Przemyślu. 

Zamawiający – Gmina Miejska Przemyśl – na podstawie z art. 284 ust. 6, w związku z art. 284 ust. 1 
ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r., poz. 
1129 z późn. zm.), informuje o otrzymanych wnioskach o wyjaśnienie treści SWZ albo opisu potrzeb 
i wymagań oraz o udzielanych wyjaśnieniach. 
 
Pytanie Nr 1.  

Czy Zamawiający będzie wymagał, aby po montażu skatepark (zarówno poszczególne urządzenia, 

nawierzchnia-płyta betonowa jak i cały obiekt) był zweryfikowany przez niezależną jednostkę pod 

kątem zgodności z normą PN-EN 14974:2019-07? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający po zrealizowaniu skateparku będzie wymagał weryfikacji obiektu przez niezależną jednostkę, 

pod kątem zgodności z normą PN-EN 14974:2019-07 lub równoważną. 

Pytanie Nr 2.  

Czy Zamawiający będzie wymagał, aby niezależna jednostka weryfikująca skatepark pod kątem 

zgodności z normą miała akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (PCA)? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający będzie wymagał, aby niezależna jednostka weryfikująca skatepark posiadała akredytację 

Polskiego Centrum Akredytacji..  

Pytanie Nr 3.  

Czy Zamawiający dopuści następujące rozwiązanie: wykonanie urządzeń według wymiarów 

i technologii podanych w dokumentacji zapytania ofertowego, oraz przedstawienie certyfikatu 

zgodności z normą PN-EN 14974:2019-07 wydanego przez jednostkę posiadającą akredytację PCA 

po wykonaniu skateparku? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający po wybudowaniu obiektu skateparku będzie wymagał przedstawienia na urządzenia, 

certyfikatów zgodności z normą PN-EN 14974:2019-7 lub równoważną, wydanych przez jednostkę 

posiadającą akredytację Polskiego Centrum Akredytacji. 

Pytanie Nr 4. 

Czy jeśli Zamawiający podtrzyma wymóg dołączenia do oferty certyfikatów na elementy skateparku, 

a dopuści jednocześnie możliwość przedstawienia innych dokumentów potwierdzających, że 

elementy skateparku zostaną wykonane zgodnie z normą i wg specyfikacji technicznej dołączonej 

do zapytania ofertowego? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający rezygnuje na etapie składania ofert z wymogu złożenia przedmiotowych środków dowodowych 

tj.: certyfikatów oraz innych dokumentów potwierdzających wykonanie urządzeń skateparku zgodnie 

z normą PN-EN 14974:2019-7 lub równoważną, wydanych przez jednostki posiadające akredytację 

Polskiego Centrum Akredytacji. 

Pytanie Nr 5.  
Czy Zamawiający dopuści, aby końcową nawierzchnią jezdną urządzeń skateparku była mata 
kompozytowa w kolorze ciemnym? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuszcza ciemny kolor nawierzchni jezdnej urządzeń pod warunkiem dotrzymania 
pozostałych parametrów przyjętych w programie funkcjonalno-użytkowym. 
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Pytanie Nr 6.  
Czy Zamawiający dopuści, aby system wentylacji był wykonany z blachy nierdzewnej 
o minimalnej grubości 2 mm? 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający dopuszcza system wentylacji urządzeń skateparku z blachy nierdzewnej o minimalnej 
grubości 2mm. 
Pytanie Nr 7.  
Czy Zamawiający zmieni zapis SWZ IX. Termin wykonania zamówienia z „Wykonawca 
zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie do 180 dni od daty zawarcia 
umowy” na „(…) w terminie do 220 dni.”? 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający w dziale IX Specyfikacji warunków zamówienia, ustalił termin zrealizowania przedmiotu 
zamówienia w terminie do 180 dni od daty zawarcia umowy. Termin ten zostaje przez Zamawiającego 
podtrzymany. 
Pytanie Nr 8. 
Czy Zamawiający doda zapis do SWZ i będzie wymagał od Wykonawców wykazania 
doświadczenia w budowie co najmniej 3 skateparków modułowych w ciągu ostatnich 5 lat od 
terminu składania ofert o wartości co najmniej 150 000, 00 zł brutto? 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający nie dodaje do SWZ zapisu o wykazaniu się doświadczeniem w budowie co najmniej 
3 skateparków modułowych w przeciągu 5 lat od terminu składania ofert o wartości co najmniej 150 tys. 
zł brutto. 
Pytanie Nr 9. 
Czy Zamawiający potwierdza zapis w SWZ rozdział XXXI. Przedmiotowe środki dowodowe 
i będzie wymagał od wykonawców na etapie składania ofert dołączenia certyfikatów wydanych 
przez jednostki posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji potwierdzające 
wykonanie urządzeń zgodnie z normą PN-EN 14974: 2019-7 skateparki – wymagania 
bezpieczeństwa i metody badań lub równoważną? 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający w dziale XXXI – Przedmiotowe środki dowodowe, rezygnuje z wymogu złożenia na etapie 
składania ofert z wymogu złożenia certyfikatów wydanych przez jednostki posiadające akredytację 
Polskiego Centrum Akredytacji, potwierdzające wykonanie urządzeń zgodnie z normą PN-EN 
14974:2019-7 lub równoważną. 
Pytanie Nr 10. 
Czy Zamawiający zmieni zapis w dokumentacji dot. koloru nawierzchni jezdnej i będzie wymagał 
wykonania nawierzchni jezdnej skateparku w jasnym kolorze? Ciemny kolor nawierzchni jezdnej 
nagrzewa się do wysokich temperatur co obniża komfort użytkowania skateparku, jasny kolor 
nawierzchni jezdnej zapobiega nagrzewaniu się, poprawia komfort oraz bezpieczeństwo użytkowników. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający w Programie funkcjonalno-użytkowym w dziale Konstrukcja elementów, dopuszcza 
nawierzchnię jezdną w kolorze jasnym. 

Zamawiający informuje, że wszystkie odpowiedzi na składane pytania oraz wnioski w niniejszym 
postępowaniu stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

1. Strona internetowa: www.platformazakupowa.pl  

2. A/a 

http://www.platformazakupowa.pl/
M. Baran
Z UPOWAŻNIENIA PREZYDENTA
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