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   Wszyscy Wykonawcy 

/Odpowiedzi na pytania / 

                     

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa ścieżki rowerowej, 

miejsca postojowego, elementów małej architektury oraz skateparku w miejscowości 

Świętoniowa” 

Zgodnie z art. 284 ust. 1 i  6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), Zamawiający przekazuje treść pytań wraz z 

udzielonymi odpowiedziami. 

Pytanie: 

1. Czy Zamawiający będzie wymagał, aby urządzenia skateparku były wykonane 

zgodnie z aktualną normą PN-EN 14974:2019-07? 

 

Odpowiedź:  

TAK 

 

Pytanie: 

2. 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 PN-EN 14974:2019 07? 

 

Odpowiedź:  

NIE 

 

Pytanie: 

3. Czy Zamawiający będzie wymagał, aby niezależna jednostka weryfikująca skatepark 

pod kątem zgodności z normą miała akredytację Polskiego Centrum Akredytacji 

(PCA) ? 

 

Odpowiedź:  

NIE 



Pytanie: 

4. Czy Zamawiający dopuści następujące rozwiązanie: wykonanie urządzeń według 

wymiarów i technologii podanych w dokumentacji zapytania ofertowego, oraz 

przedstawienie certyfikatu zgodności z normą PN EN 14974:2019 07 wydanego przez 

jednostkę posiadającą akredytację PCA po wykonaniu skateparku? 

 

Odpowiedź:  

TAK. Wszelkie niezbędne dokumenty, w tym certyfikaty, atesty oraz inne środki 

dowodowe na użyte materiały na potwierdzenie wykonania zadania z normami, 

przepisami i sztuką budowlaną wymagane będą przy zgłoszeniu zakończenia robót 

zgodnie z zapisami zawartymi w projekcie umowy. Informacja o dostarczeniu w/w 

dokumentów na etapie składania oferty została omyłkowo umieszczona w karcie 

technicznej.  

 

Pytanie: 

5. Czy jeśli Zamawiający podtrzyma wymóg dołączenia do oferty certyfikatów na 

elementy skateparku, a dopuści jednocześnie możliwość przedstawienia innych 

dokumentów potwierdzających, że elementy skateparku zostaną wykonane zgodnie z 

normą i wg specyfikacji technicznej dołączonej do zapytania ofertowego? 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wymaga dołączenia do oferty certyfikatów ani innych dokumentów 

potwierdzających, że elementy skateparku zostaną wykonane zgodnie z normą i wg 

specyfikacji technicznej dołączonej do postępowania. Dokumenty należy złożyć zgodnie z 

odpowiedzią na pytanie nr 4. 

Pytanie: 

6. Czy Zamawiający dopuści aby końcową nawierzchnią jezdną urządzeń skateparku 

była mata w kolorze ciemnym ? 

 

Odpowiedź: 

TAK 

 

          Zastępca Wójta 

         Teresa Wielgos 

        

 

 

          


