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Uczestnicy postępowania 
 
 

Dotyczy: postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji na udzielenie zamówienia 
publicznego pn.: „Przebudowa skateparku w Chojnie”, ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 
28.07.2021 r. pod numerem 2021/BZP 00129237/01. 

 
  

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”, przekazuje 
treść zapytań wraz z odpowiedziami, w następującym zakresie: 
 
Pytanie nr 1: 
Czy Zamawiający dopuści możliwość zmiany wymagań zdolności technicznej lub zawodowej 
i zmieni zapis SWZ z rozdziału VIII pkt. 2 4) na jedną z poniższych propozycji: 
-Propozycja 1: „Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że Wykonał należycie w okresie 
ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy -w tym okresie, co najmniej dwie roboty obejmujące montaż/modernizację/naprawę 
modułowych elementów skateparku o wartości nie mniejszej niż 150.000,00 zł brutto 
łącznie.” 
Prośbę argumentujemy tym, że pozwoli nam to złożyć ofertę jako firmie specjalizującej się 
w budowie skateparków, co może jednocześnie mieć wpływ na konkurencyjność ofert czy 
większą liczbę ofert od firm specjalistycznych. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający przychyla się do prośby jak w pytaniu i zmienia warunek zdolności technicznej 
lub zawodowej. W związku z powyższym zapis SWZ w rozdziale VIII ust. 2 pkt 4 otrzymuje 
następujące brzmienie: 
„Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich 5 lat 
przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – 
w tym okresie, co najmniej dwie roboty obejmujące budowę / przebudowę / rozbudowę / 
montaż skateparku w dowolnej technologii o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł 
brutto każda.” 
 
Pytanie nr 2: 
W załączniku nr 7 z danymi o urządzeniach skateparku jest informacja: „Urządzenie musi 
posiadać certyfikat zgodności normą PN-EN 14974:2019. Certyfikat powinien zostać wydany 
przez jednostkę posiadającą akredytację Polskiego Centrum Akredytacji. Certyfikat 
dostarczony przez Wykonawcę musi być potwierdzeniem kontroli bezpieczeństwa produktu 



 
 

oraz obejmować monitorowanie produkcji przez niezależną i zatwierdzona jednostkę 
badawczą.(...) Zamawiający wymaga dostarczenia certyfikatów wraz z ofertą.” 
Wymóg posiadania certyfikatów, które obejmują monitorowanie produkcji nie gwarantuje 
Zamawiającemu, iż firma wykona zadanie w sposób należyty oraz zgodnie z obowiązującymi 
normami, ponieważ urządzenia są skręcane i ustawiane na miejscu (u Zamawiającego) 
z poszczególnych części (półproduktów, modułów), a powyższy certyfikat nie uwzględnia 
rozmieszczenia urządzeń na nawierzchni jezdnej oraz stref bezpieczeństwa (zarówno 
poszczególne urządzenia jak i cały obiekt powinien być zgodny z aktualną normą PN-EN 
14974:2019-07). Norma nie stawia warunków posiadania certyfikatów na urządzenia 
skateparku oraz na monitorowanie produkcji. Po ukończonym montażu producent wystawia 
deklarację zgodności z normą dołączając certyfikaty (atesty) na użyte materiały o czym 
wspomina obowiązująca norma PN-EN 14974:2019-07. Zamawiający może wymagać 
dodatkowego sprawdzenia (przez niezależną jednostkę) zgodności skateparku 
z obowiązującą normą biorąc pod uwagę między innymi jakość wykonanych urządzeń, 
odstępy pomiędzy urządzeniami oraz strefę bezpieczeństwa. Tak więc żądanie certyfikatów 
na etapie postępowania jest bezzasadne i będzie stanowić mocne ograniczenie uczciwej 
konkurencji oraz mocno ograniczy wybór potencjalnego wykonawcy (według naszej wiedzy 
jedna firma w Polsce produkująca skateparki posiada taki certyfikat, zatem zapis ten 
premiuje jednego konkretnego wykonawcę). Czy Zamawiający będzie wymagał, aby 
urządzenia skateparku były wykonane zgodnie z normą PN-EN 14974:2019-07 ? 
 
Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, iż całość prac związanych z realizacją przedmiotu zamówienia należy 
wykonać zgodnie z Polskimi Normami lub normami innych państw członkowskich oraz 
obowiązującymi przepisami prawa. Zgodnie z rozdziałem IV ust. 4-6 SWZ zaproponowane 
urządzenia muszą spełniać wymagania określone w normie PN-EN 14974:2019-07 Skateparki 
– wymagania bezpieczeństwa i metody badań. W przypadku wystąpienia w dokumentacji 
postępowania odniesień do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów 
referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, 
dopuszcza się rozwiązania równoważne. W przypadku zaoferowania rozwiązań 
równoważnych wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą opis rozwiązań 
równoważnych oraz wykazać, że spełniają one wymagania określone przez zamawiającego. 
 
Pytanie nr 3: 
Czy Zamawiający będzie wymagał, aby po montażu skatepark (zarówno poszczególne 
urządzenia jak i cały obiekt) był zweryfikowany przez niezależną jednostkę pod kątem 
zgodności z normą? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż w przypadku wątpliwości  co do jakości wykonanych prac  
w tym odstępów pomiędzy urządzeniami, strefami bezpieczeństwa oraz certyfikatów 
przedstawionych przez Wykonawcę nie wyklucza możliwości weryfikacji urządzeń i obiektu 
przez niezależną jednostkę posiadająca akredytację PCA. 
 



 
 

Pytanie nr 4: 
Czy Zamawiający będzie wymagał, aby niezależna jednostka weryfikująca skatepark pod 
kątem zgodności z normą miała akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (PCA) ? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż w przypadku wątpliwości  co do jakości wykonanych prac  
w tym odstępów pomiędzy urządzeniami, strefami bezpieczeństwa oraz certyfikatów 
przedstawionych przez Wykonawcę nie wyklucza możliwości weryfikacji urządzeń i obiektu 
przez niezależną jednostkę posiadająca akredytację PCA. 
 
Pytanie nr 5: 
Czy Zamawiający usunie zapis mówiący o dostarczeniu certyfikatów na urządzenia 
skateparku wraz z ofertą? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, iż Wykonawcy nie mają obowiązku składania certyfikatów wraz 
z ofertą. Wykaz dokumentów, które należy przedłożyć Zamawiającemu po realizacji 
przedmiotu zamówienia zawiera § 4 ust. 5 projektu umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. Wykaz podmiotowych środków dowodowych zawiera rozdział  XI SWZ. 
 
Pytanie nr 6: 
Czy Zamawiający dopuści wykonanie urządzeń według wymiarów i technologii określonych 
w projekcie budowlanym, a dostarczenie certyfikatu zgodności z normą po wykonaniu 
skateparku? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuści wykonanie urządzeń według wymiarów i technologii określonej 
w dokumentach postępowania wykonanych zgodnie z Polskimi Normami lub normami 
innych państw członkowskich oraz obowiązującymi przepisami prawa. 
 
 
 
 
 

 


