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Dotyczy: Budowa skateparku w miejscowości Kłudno. 

 

I. Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) – dalej „ustawa Pzp”, 

Zamawiający: Gmina Klwów, przekazuje treść zapytań dotyczących treści Specyfikacji 

Warunków Zamówienia – dalej „SWZ” wraz z udzielonymi odpowiedziami. 

 

Pytania i odpowiedzi 
 

1. Czy Inwestor wyrazi zgodę, aby w miejsce zapisu:  
„Wykonawca winien wykazać, że wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami prawa 
budowlanego i prawidłowo ukończył nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie 
minimum 2 skateparki na płycie betonowej wraz z montażem sklejkowych urządzeń 
skateparku o wartości robót nie mniejszej niż 300 tys. zł brutto każda. Wymagane jest podanie 
daty i miejsca wykonania skateparku, oraz załączenie dokumentów potwierdzających, że 
roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.”  
Zastosować zapis:  
„Wykonawca winien wykazać, że wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami prawa 
budowlanego i prawidłowo ukończył nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie 
minimum 2 skateparki na płycie betonowej wraz z montażem sklejkowych urządzeń 
skateparku o wartości robót nie mniejszej niż 150 tys. zł brutto każda. Wymagane jest podanie 
daty i miejsca wykonania skateparku, oraz załączenie dokumentów potwierdzających, że 
roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.”  
Zmiana taka poszerzyłaby potencjalną konkurencję wśród składających ofertę, a jednocześnie 
utrzymała najwyższe standardy i spodziewaną wiedzę oraz doświadczenie przyszłego 
wykonawcy skateparku.  
 
Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów w SWZ dotyczących spełnienia 

warunków udziału w postepowaniu poprzez obniżenie kwoty wykonanych robót do 
150 tyś zł.  

 
2. Czy Inwestor dopuści w kwestii certyfikacji urządzeń skateparku rozwiązanie takie, że 
na etapie składania ofert oraz podpisania umowy dopuszczona zostanie deklaracja zgodności 
na urządzenia zgodnie z przewidzianą normą. Natomiast certyfikat Inwestor uzyska na etapie 
powykonawczym tj. na etapie powykonawczym na koszt Wykonawcy jednostka certyfikująca 
z akredytacją PCA dokona certyfikacji skateparku przy obecności przedstawicieli Inwestora 
oraz wykonawcy. Rozwiązanie takie jest szeroko stosowane i poszerza konkurencję wśród firm 
przystępujących do postępowania.  
 
Odp. Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie certyfikatu na koszt Wykonawcy po 

zrealizowaniu zadania. 



3. Czy Zamawiający zmieni zapis dot. terminu wykonania zamówienia ze 100 dni od daty 
podpisania umowy na termin 6 miesięcy od daty podpisania umowy? Obecnie ogłasza się dużo 
przetargów/zapytań ofertowych dot. budowy lub dostawy i montażu skateparków z terminem 
realizacji na rok 2021r., natomiast harmonogramy wykonawców często zapełnione są już do 
końca roku. Obiekty takie jak skateparki wymagają wyspecjalizowanych wykonawców tak, 
staranności wykonania, muszą być zgodne z normą, spełniać wymogi bezpieczeństwa oraz być 
funkcjonalne dla użytkowników. 

 
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu realizacji zadania. 
 

II. Zamawiający informuje, że pytanie oraz odpowiedź na nie staje się integralną 
częścią SWZ i będzie wiążące przy składaniu ofert. 

III. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż treść SWZ pozostaje bez zmian. 
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