Choszczno, dnia 25.09.2018 r.

Pytania i odpowiedzi do SIWZ nr l
Zamawiający informuje, że dnia 23.09.2019 r. w postępowaniu pod nazwą „Zaprojektowanie i budowa skateparku
w Choszcznie" (numer sprawy: ZP.271 .6.2019.rPP) wpfynęty następujące pytania do SIWZ:
Pytanie nr L Czy Zamawiający będzie wymagał wraz ze złożeniem oferty dołączenia certyfikatów na urządzenia
skateparku (wydane przez jednostki posiadające akredytację PCA (Polskiego Centrum Akredytacji) np. certyfikat

COBRABiD-BBC, TUV itp.) ?
Odpowiedź: Nie
Pytanie nr 2. Czy Zamawiający będzie wymagał przy odbiorze skateparku dołączenia certyfikatów na urządzenia
skateparku, wydanych przez jednostki posiadające akredytację PCA (Polskiego Centrum Akredytacji) np.
certyfikat COBRABiD-BBC, TUV itp. ?
Wymaganie certyfikatów daje gwarancje, że firma wykona zadanie w sposób należyty i zgodnie ze sztuką
budowalną oraz obowiązującymi normami.
Skatepark, podobniejak 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 sklejkowejak 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 wynikajasno czy dotyczą one elementów betonowych czy sklejkowych. W
Polsce istnieją firmy, które posiadają certyfikaty z akredytacją Polskiego Centrum Akredytacji. 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: Tak, wymagania w tym zakresie określone zostały w pkt 3.3. (6) SIWZ, pkt 1.1. PFU oraz § l O ust. 2
pkt 5 wzoru umowy (załącznik nr 9 do SIWZ).
Pytanie nr 3: Czy Zamawiający doda zapis w SIWZ (w pkt. 7.2, ppkt 3)) i będzie wymagał, aby Wykonawca
wykazał, że w przeciągu ostatnich 5 lat zaprojektował min. dwa skateparki o wartości kosztorysowej robót co

najmniej 100 000,00 zł?
Skatepark różni się od typowych placów zabaw itp. Tego typu obiekt powinien zostać zaprojektowany przez osoby
posiadające odpowiednie doświadczenie. Złe dobranie elementów skafeparkujuż na etapie koncepcji spowoduje, iż
obiekt będzie niefunkcjonalny i może stanowić zagrożenie dla użytkowników.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
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