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Przemyśl, 19.10.2021 r. 

ZP.271.14.2021 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
(SWZ) 

Dotyczy postępowania pn.: Zaprojektowanie oraz budowa skateparku 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 (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. 
 
Treść wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ: 
Pytanie Nr 1. Czy Zamawiający zmieni zapis SWZ IX. Termin wykonania zamówienia  

z „Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie do 60 dni od daty 

zawarcia umowy” na „ (…) w terminie do końca czerwca 2022 r.”?  

Realizacja zadnia w formule zaprojektuj i wybuduj w wyznaczonym terminie 60 dni od daty zawarcia umowy 

jest niemożliwa do spełnienia.  

Do wykonania dokumentacji projektowej niezbędne jest wykonanie mapy do celów projektowych, czas 

potrzebny na opracowanie takiej mapy to około 8 tygodni, w sprzyjających warunkach projekt można złożyć 

w Wydziale Architektury już dwa tygodnie od momentu uzyskania mapy. Procedura administracyjna 

uzyskania pozwolenia na budowę trwa 65 dni, po otrzymaniu pozwolenia trzeba jeszcze odczekać 14 dni na 

uprawomocnienie się decyzji.  Tak więc czas konieczny na wykonanie projektu oraz uzyskanie 

prawomocnego pozwolenia na budowę to praktycznie 5 miesięcy. Oczywiście dodatkowo należy doliczyć 

czas na wykonanie nawierzchni betonowej, dostawę i montaż urządzeń skateparku oraz małej architektury 

oraz wycięcie i nasadzenie drzew.  

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający wyznacza termin realizacji zadania na dzień 28.12.2021r.  

Zamawiający wprowadza zapisy w projekcie umowy § 17 ZMIANY POSTANOWIEŃ UMOWY ust. 2, 

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy określonego w § 2 ust. 

1, spowodowanego jedną z następujących przyczyn: 

o treści: 

5)  przedłużających się procedur związanych z wykorzystaniem przez Wykonawców środków  

ochrony prawnej w zamówieniach publicznych – o okres wynikający z korzystania z tych środków;  

6)  ze względu na to, że prace objęte umową zostały wstrzymane przez właściwe organy  

z przyczyn niezależnych od Wykonawcy – o okres wstrzymania prac;  

7) przedłużające się uzyskiwanie niezbędnych opinii, uzgodnień, warunków technicznych  

i innych materiałów, a także decyzji administracyjnych, wraz z terminami niezbędnymi do uzyskania 

klauzuli ostateczności, o czas wynikający z opóźnienia, pod warunkiem, że opóźnienia nie wynikają z 

winy Wykonawcy; 

8) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót  

z powodu technologii realizacji prac objętych umową wymagającej konkretnych warunków  

atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, 

za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność – o okres uniemożliwiający wykonywanie prac”. 

Pytanie Nr 2. 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?  
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Warunek stawiany Wykonawcom dot. doświadczenia daje gwarancję wykonania zadania w sposób 

należyty.  

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie warunków stawianych Wykonawcom ubiegającym się o 

zamówienie.  

Pytanie Nr 3. Czy Zamawiający doda zapis do SWZ XXIX Warunki stawiane wykonawcom 

ubiegającym się o zamówienie doda zapis i będzie wymagał od Wykonawców na etapie składania 

ofert lub na etapie uzupełnienia podmiotowych środków przedstawienia certyfikatów na urządzenia 

skateparku (wydane przez jednostki posiadające akredytację PCA (Polskiego Centrum Akredytacji) 

np. certyfikat COBRABiD-BBC, TÜV itp.)? 

Wymaganie certyfikatów daje gwarancje, że firma wykona zadanie w sposób należyty  

i zgodnie ze sztuką budowalną oraz obowiązującymi normami.  

Skatepark jest obiektem wytworzonym z powtarzalnych przeszkód sklasyfikowanych  

w normie PN-EN 14974+A1:2019. Norma ta określa rodzaj technologii, wytyczne budowlane oraz standardy 

projektowania i wykonywania elementów skateparków. Uprawnienia do certyfikacji i badań w zakresie wyżej 

wymienionej normy, posiadają akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji Jednostki Certyfikujące i 

Badawcze.  

Oznacza to, iż wyroby oznaczone certyfikatem z akredytacją PCA są zgodne z normą oraz potwierdzają, że 

proces produkcyjny jest stale monitorowany. Certyfikat wydany przez jednostkę posiadającą akredytację 

PCA potwierdza, że urządzenia typu Bank Ramp, Quarter pipe, poręcz itp. są zgodne z normą PN-EN 

14974:2019. Oznacza to, że firma posiadająca akredytowany certyfikat, przed budową obiektu przeszła 

pozytywne badania i audyt w miejscu produkcji (poręcze, barierki i inne wyposażenie skateparku).  

Skatepark, podobnie jak plac zabaw, jest obiektem, z którego korzystają dzieci i młodzież.  

W przypadku placu zabaw obowiązkowo wymagane są certyfikaty. W przypadku skateparków certyfikaty 

wystawiane są zarówno na elementy sklejkowe jak i nieregularne elementy betonowe. Potwierdzają one, iż 

technologia stosowana przez producenta jest zgodna z normą, a wykonane urządzenia nie zagrażają 

bezpieczeństwu użytkowników. Dodatkowo pragniemy zaznaczyć, iż certyfikaty wystawiane są również pod 

indywidualne projekty. Z certyfikatów wynika jasno czy dotyczą one elementów betonowych czy sklejkowych. 

W Polsce istnieją jednostki certyfikujące z akredytacją Polskiego Centrum Akredytacji, które 

posiadają/wystawiają właściwe certyfikaty.  

Poza tym przepisy (art. 30b ust. 2 ustawy Pzp) dopuszczają przedstawienie certyfikatów wydanych przez 

jednostki posiadające akredytacje uzyskane na terenie innych państw członkowskich Unii Europejskiej. 

Wymóg w zakresie posiadania przez potencjalnego Wykonawcę certyfikatów już na etapie postępowania 

przetargowego gwarantuje Zamawiającemu, iż firma wykona zadanie w sposób należyty oraz zgodnie z 

obowiązującymi normami. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający uzupełnia zapis do SWZ w części Warunki stawiane Wykonawcom ubiegającym się o 

zamówienie o treść:   

„Wykonawca na etapie składania ofert zobowiązany jest do przedstawienia certyfikatów na oferowane 
urządzenia skateparku wydane przez jednostki posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji”
   

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

 

 

Z up. PREZYDENTA MIASTA 

Sekretarz Miasta 

 

 

 

 

 
Otrzymują: 

1. Strona internetowa: www.platformazakupowa.pl  

2. A/a 
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