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Pleszew, 14.07. 2020  r. 

PZ/EM/2020/20 
 
 

Wykonawcy 
Uczestnicy postępowania przetargowego 

 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Budowę skateparku wraz z infrastrukturą w miejscowości 
Pleszew na działkach 2488,2491”. 
 

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
 
Zamawiający Sport Pleszew sp. z o.o. zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu w dniu 9 lipca 2020r. 
wpłynęły następujące zapytania.  
 
1. Czy Zamawiający zmodyfikuje zapis treści SIWZ punkt 6 podpunkt c) Zdolności technicznej lub 

zawodowej i będzie wymagał od Wykonawcy należycie wykonanych, zgodnych z przepisami prawa 
budowlanego i prawidłowo ukończonych co najmniej 2 robót polegających na budowie skateparku w 
technologii betonowej o wartość nie mniejszej niż 300 000, 00 zł brutto? 
 
Odpowiedź: Nie.  Jeśli prace zostały wykonane w zgodzie z podana specyfikacja i obowiązującymi 
normami budowlanymi dodatkowa ilość wykonanych skateparków  nie wniesie nowych informacji. 
Informacje te winny być zawarte w referencjach inwestorów. 

 
2. 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.) ? 

3. 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. ? 

Odpowiedź: Nie, jeśli prace budowlane  zostaną wykonane w zgodzie ze Specyfikacją Techniczną 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych(zał. 10 do SIWZ)  i obowiązującymi normami budowlanymi 
(m.in. PN-EN-1176-7, PN-EN-14974+A1:2010)dodatkowa certyfikacja nie jest potrzebna, zwłaszcza na 
etapie postępowania przetargowego. 

 

4. Czy Zamawiający zapewni dodatkowy nadzór nad przebiegiem inwestycji w postaci Komisji w postaci 

infrastruktury powołanej z Ramienia Polskiego Związku Wrotkarstwa ? 

 

Odpowiedź: Nie. Nadzór sprawował będzie inspektor  nadzoru. 

5. Czy Zamawiający zmieni ( doda) zapis w SIWZ aby dołączyć do wymaganych dokumentów wyciąg z 

ewidencji środków trwałych który potwierdzi posiadanie pompy do betonu wraz z osprzętem?  

Odpowiedź: Nie. Zapisy SIWZ dopuszczają skorzystanie z usług podwykonawców. 
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6. Czy Zamawiający zmieni ( doda) zapis w SIWZ aby dołączyć do wymaganych  dokumentów uprawnienia 

operatora pompy? 

Odpowiedź: Nie . 

7. Czy Zamawiający będzie pozwalał aby wykonawcy mogli szlifować beton? 

Odpowiedź : Nie. Inwestor nie dopuści żadnych środków ukrywających błędy wykonawcze.  

8. Czy Zamawiający będzie pozwalał aby wykonawcy mogli kuć beton jak ‘’ pójdzie coś  nie tak’’ ? 

Odpowiedź: Nie . Inwestor nie dopuści żadnych środków ukrywających błędy wykonawcze.  

9. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na szpachlowanie nierówności betonu  ‘’jak  pójdzie coś nie tak’’ ? 

Odpowiedź: Nie. Inwestor nie dopuści żadnych środków ukrywających błędy wykonawcze.  

10. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na stosowanie preparatów żywicznych lub innych tego typu materiałów 

do kamuflowania niedoskonałości na większej powierzchni niż 5 % elementów skateparku 

(przeszkody)?? 

Odpowiedź : Nie. Inwestor nie dopuści żadnych środków ukrywających błędy wykonawcze.  

11. Czy Zamawiający dopuści malowanie skateparku farbą aby zatuszować niedoskonałości ? 

Odpowiedź: Nie. Inwestor nie dopuści żadnych środków ukrywających błędy wykonawcze.  

12. Czy Zamawiający dopuści stosowanie preparatów krzemianowo-litowych lub innych tego typu 

materiałów  potencjalnie polepszających właściwości betonu, które z powodzeniem można stosować do 

ukrywania błędów popełnianych przy betonowaniu na powierzchni większej niż 5 % elementów 

skateparku (przeszkody), czy może wymagane będzie wykonanie elementów bez konieczności ukrywania 

wad? 

Odpowiedź: Nie. Inwestor nie dopuści żadnych środków ukrywających błędy wykonawcze.  

13.Czy Zamawiający będzie wymagał bezwzględnego wykonania elementów metodą torkretowania? 

Odpowiedź: nie wszystkie elementy wymagają użycia metody torkretowania. Metoda ta winna być 

stosowana zwłaszcza przy wykonywaniu przeszkód wysokich. Przeszkód o skomplikowanym kształcie  oraz 

przeszkód , do których dostęp jest utrudniony. 
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