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Wykonawcy ubiegający się

o udzielenie zamówienia

dotyczy.:

Przetarqu nleoqraniczoneoo na przebudowe infrastrukturv Skate Parku
w Piotrkowie Trvbunalskim.

Działając na podstawie ań. 38 ustawy z dnia 29 stycz.nia 2004 r. Prawo zamÓwień publicznych
(Dz. U. 22015, po2.2164) udzielam odpowiedzi na pytanie:

Treść pytania 1:
Czy zamawiający uzna Warunek - rozdział V pkt.3 a) za spełniony, jeze|i złoŻone przez nas
poświadczenia będą na budowę, remont 3 SkateparkÓw, a nie p|aców zabaw?

odpowiedź:
Tak.

Treść pytania 2:' Czy w związku z przedmiotem zamówienia jakim jest pzebudowa skateparku ZamawiĄący
zmieni wymagania dot. wykazu robót budow|anych i będzie wymagał wykazania co najmniej 3
zamówień na roboty budow|ane, po|egających na budowie skateparków betonowych o
wańości co najmniej 300.000,00 zł kaŻdy ?

odpowledź:

Zamawiający wymaga wykazania co najmniej 3 zamówień na roboty budowlane,
poIegające na budowie skateparków betonowych o wańości co najmniej 300.000 zł
każdy.

Treść pytania 3:

Czy Zamawiający będzie wymagał wraz ze złozeniem ofertv dołączenia ceńyfikatow na
urządzenia skateparku (wydane p|zez jednostki posiadające akredytację PCA (Po|skiego
Centrum Akredytacji) np. certyfikat COBRAB|D-BBC, TUV itp.) ?

' odpowiedź:

Zamawiający nie Wymaga złożzeniawrazz ofeńą ceĘfikatów na urządzenia
skateingowe. Ceńyfikaty, o których mowa' wystawiane są na
wybudowane/zamontowane i kompletne urządzenia, co w przypadku urządzeń
betonowych jest niemoż|iwe przed ich wybudowanlem.

Treść pytania 4:
Czy Zamawiający będzie wymagał pzv odbiorze skateparku dołączenia certyfikatÓw na
uządzenia skateparku, wydanych p|zezjednostki posiadające akredytację PCA (Polskiego
Centrum Akredytacji) np. ceńyfikat CoBRAB|D-BBC, TUV itp' ?



odpowiedŹ:

Zamawiający Ędzie wymagał dołączenia do dokumentacji powykonawczej certyfikatów
i deklaracji na wyroby budowlane dopuszczone do stosowania przez polskie prawo
zgodnie z ustawą o wyrobach budow|anych.

Treść pytania 5:
W S|WZ jest takze zapis ,,ZamawiĄący Wymaga zatrudnienia przez wykonawcę |ub
podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez
zamawia1ącego czyn ności w zakresie realizacj i zam ówien ia (. . . )'.

Czy takŻe kierownik budowy musi byĆ zatrudniony na umowę o pracę ?

odpowiedŹ:
Zamawiaiący poza wymaganiami określonymiw S|WZ nie stawla dodatkowych
wymagań dotyczących formy współpracy kierownika budowy z Wykonawcą.
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