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Wszyscy Wykonawcy 

 

Poznań, dnia 26.09.2019 r. 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na rozbiórkę istniejącego i budowa nowego Skateparku – na terenie 

pomiędzy os. B. Śmiałego a St. Batorego w Poznaniu w ramach zadania „przebudowa lub 

budowa Skateparku – teren pomiędzy os. B. Śmiałego a St. Batorego”. 

 

Zarząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu informuje, że wpłynęły wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia zawierające następujące pytania: 

 

Wniosek nr 1: 

Pytanie nr 1.  

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, TÜV itp.) ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie będzie wymagał wraz ze złożeniem oferty dołączenia certyfikatów na urządzenia 

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

certyfikat COBRABiD-BBC, TÜV itp.) 

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, TÜV itp. ? 

Wymaganie certyfikatów daje gwarancje, że firma wykona zadanie w sposób należyty i zgodnie ze sztuką 

budowalną oraz obowiązującymi normami. 

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 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: 

Zamawiający będzie wymagał przy odbiorze skateparku dołączenia certyfikatów na urządzenia skateparku, 

wydanych przez jednostki posiadające akredytację PCA (Polskiego Centrum Akredytacji) np. certyfikat 

COBRABiD-BBC, TÜV itp. Bez stosownych dokumentów Zamawiający nie dokona odbioru robót. 

 

Pytanie nr 3.  

Czy ze względu na zbliżający się okres jesienno-zimowy i potencjalne wystąpienie niekorzystnych warunków 

atmosferycznych (deszcz, śnieg, niskie lub ujemne temperatury), mających negatywny wpływ lub 

uniemożliwiające wykonanie prac związanych z nawierzchnią betonową i elementami betonowymi 

skateparku, Zamawiający przesunie termin realizacji inwestycji na przyszły rok np. do końca kwietnia                 

2020 r.? 

Odpowiedź: 

Zamawiający przewiduje zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy tylko na warunkach określonych we 

wzorze umowy. 

 

Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej  
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