
GMINA I  MIASTO 

LWÓWEK ŚLĄSKI  
A l .  W o j s k a  P o l s k i e g o  2 5  A  5 9 - 6 0 0  L w ó w e k  Ś l ą s k i  

t e l .  0 7 5  6 4 7 7 8 8 8  f a x .  0 7 5  6 4 7 7 8 8 9  

e m a i l :  u r z a d @ l w o w e k s l a s k i . p l ,  www.lwowekslaski.pl 

 

 

 

 

1 

 

 

Lwówek Śląski, dnia 29.06.2018r. 
IN.271.34.2018.APZ          
    

 
Zaproszenie do złożenia oferty 

 
na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 

kwoty wskazanej w art. 4 pkt. 8 ustawy - Prawo Zamówień Publicznych, Gmina i Miasto Lwówek 
Śląski zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn. 

 
„Pełnienie usługi polegającej na administrowaniu placami zabaw oraz siłowniami 

zewnętrznymi położonymi na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski” 
 

 
Przedmiot zamówienia nie podlega Ustawie Prawo Zamówień Publicznych  

(Dz.U.2017 poz.1579). 
 

 
I. Instrukcja dla Wykonawców 
 

1. Nazwa zamawiającego: 
Gmina i Miasto Lwówek Śląski, 
Aleja Wojska Polskiego 25A 
59- 600 Lwówek Śląski 
NIP: 616-10-03-030 

2. Przedmiot  zamówienia: 
2.1. Pełnienie usługi polegającej na administrowaniu placami zabaw w miejscowościach: Lwówek 

Śląski, Rakowice Wielkie, Sobota, Płóczki Dolne, Chmielno, Ustronie, Włodzice Małe, Niwnice 
i Pieszków oraz siłowniami zewnętrznymi w miejscowościach: Włodzice Wielkie, Chmielno, 
Płóczki Górne i Sobota. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
Szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówienia opisana jest w części  II zaproszenia. 

2.2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:  
15.07.2018 r. – 15.07.2019 r. 

3. Opis warunków udziału w postępowaniu:  
3.1. Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

3.1.1. Wykonawca winien dysponować przez okres obowiązywania umowy osobą posiadającą 
odpowiednie przeszkolenie z zakresu kontroli i utrzymania placów zabaw. 

4. Oświadczenia lub dokumenty, jakie należy dostarczyć wraz z drukiem oferty: 
4.1. Podpisane oświadczenie Wykonawcy – załącznik nr 3. 
4.2. Oświadczenie dot. RODO – załącznik nr 4. 

5. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 
5.1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich 

znaczeniem: 
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nazwa waga (znaczenie)% sposób liczenia wg wzoru 

cena Wa=100,00 Ca=((Cmin/Cof)xWa) 

gdzie: 
Cmin - najniższa cena 
Cof - cena badanej oferty 
Ca - liczba punktów w kryterium 
Wa - waga w ocenianym kryterium 
UWAGA! Wszystkie kwoty wskazane w formularzu oferty należy podać 
w zaokrągleniu do pełnych groszy (do dwóch miejsc po przecinku) zgodnie 
z zasadą, że końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla 
się do 1 grosza. 

5.2. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez 
Wykonawców w zakresie powyższego kryterium. 

5.3. Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wyżej wymienione kryterium otrzyma maksymalną 
liczbę punktów. Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta to 100 pkt. 

5.4. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska najwyższą liczbę 
punktów. 

5.5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta jest zgodna z treścią ogłoszenia 
i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane powyżej kryteria wyboru. 

6. Zasady wyjaśniania treści ogłoszenia: 
6.1. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieści niezwłocznie na stronie 

internetowej, na której publikowane jest ogłoszenie o postępowaniu, chyba że zapytanie 
wpłynie do Zamawiającego na mniej niż 3 dni przed terminem składania ofert. 

7. Termin, miejsce i forma składania ofert: 
7.1. Termin złożenia oferty  06.07.2018r., godz. 12:45 
7.2. Miejsce złożenia oferty: Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski, Aleja Wojska Polskiego 25A,                   

59 – 600 Lwówek Śląski, biuro podawcze: pokój nr 2. 
7.3. Forma składania ofert:  

7.3.1. Oferty należy składać w wersji papierowej w zaklejonej kopercie z dopiskiem: 
Oferta w postępowaniu na realizację zadania pn.: 

„Pełnienie usługi polegającej na administrowaniu placami zabaw oraz siłowniami 
zewnętrznymi położonymi na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski” 

Nie otwierać przed 06.07.2018 r., godz. 13:00” 
7.4. Oferty, które wpłyną do Zamawiającego za pośrednictwem polskiej placówki operatora 

publicznego lub innej firmy kurierskiej po wyznaczonym w niniejszym zapytaniu terminie 
składania ofert – nie będą rozpatrywane. 

7.5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
8. Termin i miejsce otwarcia ofert: 

8.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.07.2018 r. o godz. 13:00 w Urzędzie Gminy 
i Miasta Lwówek Śląski, Aleja Wojska Polskiego 25A, 59 – 600 Lwówek Śląski, Wydział 
Infrastruktury i Zamówień Publicznych pokój nr 205. 

9. Termin związania ofertą: 30 dni od dnia otwarcia ofert. 
10. Wadium 

10.1. Zamawiający nie wymaga uiszczenia wadium. 
11. Warunki zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru: 

11.1. Zamawiający zakończy postępowanie bez dokonania wyboru, jeżeli: 
11.1.1. nie wpłynie żadna oferta lub żadna z ofert nie spełni warunków postępowania, 
11.1.2. cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia, 
11.1.3. wystąpi zmiana okoliczności powodująca, że realizacja zamówienia jest niecelowa, 
11.1.4. postępowanie obarczone będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy. 

12. Warunki zmiany lub unieważnienia postępowania: 
12.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub unieważnienia postępowania bez podania 
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przyczyny. Unieważnienie może nastąpić w każdym czasie. Informację 
o zmianie lub unieważnieniu postępowania Zamawiający zamieści na stronie 
internetowej, na której publikowane jest ogłoszenie o postępowaniu oraz przekaże 
Wykonawcom, którzy złożyli oferty. 

13. Sytuacje, w których oferty nie będą podlegały ocenie: 
13.1. Oferty nie będą podlegały ocenie w przypadku, gdy: 

13.1.1. zostaną złożone po upływie terminu składania ofert, 
13.1.2. treść oferty nie będzie odpowiadała treści ogłoszenia, 
13.1.3. Wykonawca nie uzupełni dokumentów w wyznaczonym terminie, 
13.1.4. będą zawierały błędy w obliczeniu ceny, których nie będzie można uznać za oczywistą 

omyłkę pisarską i/lub  rachunkową. 
14. Zasady i konsekwencje poprawiania omyłek w ofercie: 

14.1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie 
i rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz 
inne nieistotne omyłki. Informację o poprawieniu omyłek Zamawiający zamieści 
w informacji o wynikach postępowania. 

15. Zasady uzupełniania dokumentów: 
15.1. Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy wraz z drukiem oferty nie złożyli wymaganych 

oświadczeń lub dokumentów do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie. 
16. Forma składanych dokumentów: 

16.1. Postępowanie prowadzi się w języku polskim. 
17. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami (przed i po otwarciu ofert): 

17.1. Wszystkie oświadczenia, zawiadomienia i informacje dotyczące postępowania Zamawiający: 
17.1.1. do upływu terminu składania ofert – zamieści na stronie internetowej, na której 

publikowane jest ogłoszenie o postępowaniu, 
17.1.2. po upływie terminu składania ofert – prześle faksem lub drogą elektroniczną. 

17.2. Informację o wynikach lub o zamknięciu postępowania bez dokonania wyboru Zamawiający 
przekaże drogą elektroniczną Wykonawcom oraz zamieści na stronie internetowej, na 
której publikowane jest ogłoszenie o postępowaniu. 

18. Zasady zmiany lub wycofania oferty: 
18.1. Wykonawca będzie mógł przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać 

ofertę, składając w biurze podawczym organizatora postępowania stosowne pisemne 
oświadczenie. 

19. Wybór oferty: 
19.1. W przypadku jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana nie podpisze umowy 

w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający będzie uprawniony 
do wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych złożonych ofert lub zamknięcia 
postępowania bez dokonania wyboru oferty. 

19.2. Jeżeli w postępowaniu, w którym jedynym kryterium oceny ofert będzie cena, nie będzie 
można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty 
o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia 
w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Oferty dodatkowe, nie 
będą mogły przedstawiać cen wyższych niż zaproponowane w złożonych ofertach.  

20. Oferty złożone po terminie: 
20.1. Oferty złożone po terminie nie będą otwierane. 
20.2. Zwrot oferty złożonej po terminie nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy. 

21. Istotne postanowienia umowy zawiera załączony do ogłoszenia wzór umowy – załącznik nr 2. 
22. Postanowienia szczególne: 

23. Do niniejszego przetargu nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 

zamówień publicznych. 
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II. Opis przedmiotu zamówienia 
 

1. Zarządzanie placami zabaw w miejscowościach: 
1.1 Lwówek Śląski działka nr ewidencyjny 194/13, przy ulicy Mickiewicza. Plac zabaw o 

powierzchni ok. 850 m2, z czego 330 m2 nawierzchnia piaskowa, 500 m2 nawierzchnia 
trawiasta, 2 m2 nawierzchnia sztuczna, pozostała część chodnik z kostki brukowej 
betonowej. Na placu zabaw znajdują się następujące urządzenia: 

- 1 x piramida wspinaczkowa; 
- 1 x zjeżdżalnia; 
- 1 x huśtawka na sprężynie; 
- 1 x drabinka pozioma; 
- 1 x ruchomy pomost; 
- 1 x huśtawka podwójna wahadłowa; 
- 1 x ścianka wspinaczkowa; 
- 1 x piaskownica zasuwana; 
- 4 x ławki ze stali; 
- 1 x kosz na śmieci; 
- 1 x tablica informacyjna. 

Karty katalogowe urządzeń w załączeniu. 
 
1.2. Lwówek Śląski działka nr ewidencyjny 429, park miejski plac zabaw o powierzchni:                   

ok. 270  m2, w tym nawierzchnie bezpieczna z piasku powierzchnia ok. 200 m2, 

nawierzchnia trawiasta ok. 70 m2,  dojście do placu zabaw z kostki betonowej. Na 

placu zabaw znajdują się następujące urządzenia: 

- urządzenie wielofunkcyjne - 1 szt. zawierające: płytę wspinaczkową skośną                                   

z kamieniami/uchwytami, zjeżdżalnię wykonaną z blachy nierdzewnej,  wieżę 

kwadratową z dachem i platformą kwadratową na wysokości ok. 1,00 m 

barierkami zabezpieczającymi,  pomost linowy otwarty, pomosty drabinkowy 

z przeplotnią, podest z barierkami zabezpieczającymi, tunel z polietylenu, 

piaskownicy kwadratowej/prostokątnej o wymiarach min. (3,0×3,0) m; 

- huśtawki podwójnej z siedziskiem zwykłym (1 szt.) oraz siedziskiem 

kubełkowym rozpinanym dla dzieci najmłodszych (1 szt.);  

- huśtawki typu „bocianie gniazdo” - 1 szt.; 

- lokomotywa z tunelem i płytą wspinaczkową (min. wymiary dł. × szer. × wys. 

(3,00×1,00×1,20)m) - 1 szt.; 

- huśtawki sprężynowej wagowej dla 4 osób na dwóch sprężynach; 

- ławki; 

- tablica informacyjna. 

Karty katalogowe urządzeń w załączeniu. 
 

1.3. Lwówek Śląski, działka nr ewidencyjny 504,  przy ul. Jana Pawła II 34. Plac zabaw  

z nawierzchnią trawiastą ok. 300 m² oraz nawierzchnią piaskową wokół urządzeń 

zabawowych ok. 14 m² + piaskownica 9 m². Na placu zabaw znajdują się następujące 

urządzenia: 

- 1 x huśtawka pojedyncza wahadłowa;  

- 1 x piaskownica.  
Karty katalogowe urządzeń w załączeniu. 
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1.4. Sobota działka nr ewidencyjny 255. Plac zabaw o powierzchni ok. 430  m2, z czego     

80 m2 nawierzchnia piaskowa, 290 m2 nawierzchnia trawiasta, pozostała część 

chodniki żwirowe. Na placu zabaw znajdują się następujące urządzenia: 

- 1 x zestaw zabawowy składający się z wieży, zjeżdżalni, 2 pomostów średnich,                              

 2 pomostów niskich, 2 pomostów skośnych krótkich, pomostu wiszącego, 

przeplotni, drabinki skośnej i poziomej;  

- 1 x huśtawka wahadłowa podwójna;  

- 1 x huśtawka wagowa; 

- 1 x kiwak; 

- 1 x piaskownica; 

- 2 x ławka prosta; 

- 2 x ławostół; 

- 1 x tablica informacyjna.  
Karty katalogowe urządzeń w załączeniu. 
 

1.5. Rakowice Wielkie działka nr ewidencyjny 300/9. Plac zabaw o powierzchni ok. 550 

m2, z czego 80 m2 nawierzchnia piaskowa, 420 m2 nawierzchnia trawiasta, pozostała 

część chodniki żwirowe. Na placu zabaw znajdują się następujące urządzenia: 

- 1 x zestaw zabawowy składający się z wieży, zjeżdżalni, 2 pomostów średnich,                         

2 pomostów niskich, 2 pomostów skośnych krótkich, pomostu wiszącego, 

przeplotni, drabinki skośnej i poziomej;  

- 1 x huśtawka wahadłowa podwójna;  

- 1 x huśtawka wagowa; 

- 1 x kiwak; 

- 1 x piaskownica; 

- 2 x ławka prosta; 

- 2 x ławostół;   

- 1 x tablica informacyjna.  
Karty katalogowe urządzeń w załączeniu. 
 

1.6. Płóczki Dolne, działka nr ewidencyjny 22.  Plac zabaw o powierzchni ok. 170 m2,  

z czego 73 m2 nawierzchnia piaskowa, pozostała część nawierzchnia trawiasta.  

Na placu zabaw znajdują się następujące urządzenia: 

- 1 x zestaw zabawowy składający się z wieży, zjeżdżalni, ścianki linowej, 

pomostu kładki, wejścia linowego oraz wejścia koci grzbiet;  

- 1 x huśtawka wahadłowa podwójna; 

- 1 x huśtawka wagowa; 

- 1 x piaskownica; 

- 1 x ławka drewniana; 

- 1 x kosz drewniany.  
Karty katalogowe urządzeń w załączeniu. 
 

1.7. Chmielno, działka nr ewidencyjny 861/1. Plac zabaw o powierzchni ok. 390 m2,  

z czego 210 m2 nawierzchnia piaskowa, 180 m2 nawierzchnia trawiasta. Na placu 

zabaw znajdują się następujące urządzenia: 

- 1 x zestaw zabawowy składający się ze zjeżdżalni, drabinki skośnej i pionowej;  

- 1 x huśtawka wahadłowa podwójna; 

-  1 x huśtawka wagowa; 
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- 1 x kiwak 4-osobowy; 

- 1 x piaskownica; 

- 1 x pomost ze szczebelkami; 

- 1 x ławka drewniana z oparciem; 

- 1 x tablica do rysowania; 

- 1 x tablica informacyjna. 

Karty katalogowe urządzeń w załączeniu. 
 

1.8. Ustronie, działka nr ewidencyjny 353 i 354/4. Plac zabaw z nawierzchnią trawiastą 

oraz nawierzchnią piaskową wokół urządzeń zabawowych. Na placu zabaw  znajdują 

się następujące urządzenia: 

- 1 x wieża ze zjeżdżalnią; 

- 1 x równoważnia wisząca;  

- 1 x huśtawka wagowa; 

- 1 x bujak konik; 

- 1 x tablica informacyjna. 
Karty katalogowe urządzeń w załączeniu. 
 

1.9. Włodzice Małe, działka nr ewidencyjny 149/3. Plac zabaw z nawierzchnią trawiastą 

oraz nawierzchnią piaskową wokół urządzeń zabawowych. Na placu zabaw znajdują 

się następujące urządzenia: 

- 1 x kiwak na sprężynie (konik); 

- 1 x huśtawka wagowa; 

- 1 x wahadło+biegacz+twister; 

- 1 x karuzela krzyżowa; 

- 1 x ławka. 
Karty katalogowe urządzeń w załączeniu. 
 

1.10. Niwnice, działka nr ewidencyjny 47/17 Plac zabaw z nawierzchnią trawiastą 
oraz nawierzchnią piaskową wokół urządzenia zabawowego ok. 66 m². Na placu 
zabaw znajdują się następujące urządzenia: 

- 1 x zestaw zabawowy (wieżyczki, zjeżdżalnie, trapy, linaria); 

- 1 x huśtawka podwójna z metalową poprzeczką; 

- 1 x huśtawka bujak; 

- 1 x bujak rower. 
Karta katalogowa urządzenia w załączeniu. 
 

1.11. Pieszków, działka nr ewidencyjny 92 Plac zabaw o powierzchni ok. 450 m2, 
z czego 131 m2 nawierzchnia piaskowa, pozostała część nawierzchnia trawiasta.  
Na placu zabaw znajdują się następujące urządzenia: 

- 1 x sprężynowiec kwiat 4; 

- 1 x huśtawka wagowa; 

- 1 x huśtawka wahadłowa; 

- 1 x karuzela Hyzio; 

- 1 x zestaw wspinaczkowy; 

- 1 x ławka z oparciem; 

- 1 x kosz na śmieci; 

- 1 x tablica informacyjna. 

Karta katalogowa urządzenia w załączeniu. 
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2. Zarządzanie siłowniami zewnętrznymi w miejscowościach: 

2.1. Włodzice Wielkie, działka nr ewidencyjny 284/9. Siłownia zewnętrzna 

z nawierzchnią trawiastą ok. 70 m². Siłownia zewnętrzna składa się z następujących 

urządzeń: 

- 1 x biegacz; 

- 1 x jeździec; 

- 1 x wioślarz; 

- 1 x wahadło/twister na jednym słupie; 

- 1 x koła Tai Chi; 

- 1 x trenażer do ramion podwójny; 

- 1 x wyciąg górny pojedynczy. 
Karty katalogowe urządzeń w załączeniu. 
 

2.2. Chmielno, działka nr ewidencyjny 861/1. Siłownia zewnętrzna z nawierzchnią 
trawiastą ok. 76 m². Siłownia zewnętrzna składa się z następujących urządzeń: 

- 1 x wyciskanie siedząc/wyciąg górny na jednym słupie; 
- 1 x twister/ wahadło na jednym słupie; 
- 1 x piechur; 
- 1 x prasa nożna na słupie + wioślarz. 

Karty katalogowe urządzeń w załączeniu. 
 

2.3. Płóczki Górne, działka nr ewidencyjny 614/2. Siłownia zewnętrzna z nawierzchnią 

trawiastą ok. 305 m². Siłownia zewnętrzna składa się z następujących urządzeń: 

- 1 x jeździec; 

- 1 x orbitrek; 

- 1 x narciarz; 

- 1 x rowerek; 

- 1 x biegacz; 

- 1 x wiosło; 

- 1 x tablica informacyjna. 
Karty katalogowe urządzeń w załączeniu. 
 

2.4. Sobota, działka nr ewidencyjny 255. Siłownia zewnętrzna z nawierzchnią trawiastą 

ok. 420 m². Siłownia zewnętrzna składa się z następujących urządzeń: 

- 1 x jeździec; 

- 1 x orbitrek; 

- 1 x narciarz; 

- 1 x rowerek; 

- 1 x biegacz; 

- 1 x tablica informacyjna. 

Karty katalogowe urządzeń w załączeniu. 

 

3. Przedmiot zamówienia obejmuje zarządzanie placami zabaw i siłowniami zewnętrznymi 

w zakresie: 

3.1. Utrzymanie stanu urządzeń oraz terenu placu zabaw oraz siłowni zewnętrznych  

w stanie dopuszczającym do ich użytkowania, zgodnie  z aktualnie obowiązującymi 

przepisami; 
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3.2. Utrzymanie terenów w czystości: zbieranie zanieczyszczeń gałęzi, papierów, szkła                          

i wygrabienie zanieczyszczeń drobnych np. niedopałków papierosów i kapsli, 

zamiatanie nawierzchni utwardzonych oraz mat. Na bieżąco usuwanie 

zanieczyszczeń tj. liści, gałęzi, gruzu i innych. W ramach powyższego zadania 

Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego patrolowania terenu i usuwania 

zanieczyszczeń tak, aby teren był stale czysty. Utrzymywany teren winien mieć 

wygląd estetyczny. Wywóz zanieczyszczeń zapewnia Wykonawca. Uzupełnianie 

żwiru na ścieżkach w Sobocie oraz Rakowicach Wielkich 

z częstotliwością raz do roku. 

3.3. Koszenie trawników wraz z wywozem biomasy: przed przystąpieniem do koszenia 

należy usunąć zanieczyszczenia (papier, szkło itp.) oraz rozgrabić kretowiska w razie 

ich występowania. Wysokość trawy nie powinna przekraczać 8 cm. Wywóz biomasy 

winien odbywać się w dniu wykonania pracy. 

3.4. Wygrabienie/zamiecenie liści z powierzchni placów zabaw oraz siłowni 

zewnętrznych: wiosenne i jesienne grabienie liści wraz z wywozem biomasy. Wywóz 

na miejsce zapewnione przez Wykonawcę. 

3.5. Opróżnianie koszy i wywóz zanieczyszczeń. Kosze nie mogą być przepełnione  

w ciągu dnia. Prowadzenie opróżniania w sposób nie powodujący zanieczyszczenia 

przyległego terenu placu. 

3.6. Utrzymanie elementów małej architektury: kosze, ławki oraz elementy zabawowe 

winny być na bieżąco myte i oczyszczane z zanieczyszczeń i graffiti. Wykonawca 

zobowiązany jest do dbania o należyty wygląd techniczny i estetyczny elementów 

małej architektury. Demontaż zniszczonych elementów małej architektury, wywóz  

na bazę Wykonawcy w celu ich naprawy lub rozebrania na części, które zostaną 

wykorzystane do naprawy innych elementów małej architektury. 

3.7. Utrzymanie wymaganego poziomu piaskowych podłoży amortyzujących upadki 

(grubość warstwy nie mniej niż 30 cm), przemieszczania na bieżąco piasku z miejsc, 

gdzie w wyniku użytkowania powstał jego nadmiar, w miejsca gdzie powstały ubytki, 

szczególnie w strefie zjeżdżalni i pod huśtawkami oraz uzupełniania piasku  

w piaskownicach (min. warstwa 40 cm), oraz usuwanie z piaskownic wszelkiego 

rodzaju zanieczyszczeń. 

3.8. Utrzymanie, naprawa i konserwacja nawierzchni polegająca na utrzymaniu  

w należytym stanie nawierzchni amortyzującej upadki pod konstrukcjami 

zabawowymi oraz na terenie placu zabaw w zakresie wyrównywania terenu (w miarę 

potrzeby także usunięcie zagłębień nawierzchni poprzez zasypywanie ich piaskiem), 

przykrywanie odsłoniętych fundamentów konstrukcji urządzeń oraz wymianę piasku. 

Przez wymianę piasku na terenie placów zabaw rozumie się: 

- w terminie do końca kwietnia uzupełnienie nawierzchni piaskowych, poprzez 

usunięcie i wywóz 5 cm nawierzchni zanieczyszczonej ziemią, liśćmi itp., 

dowóz oraz rozłożenie warstwy grubości 10 cm nowego piasku (piasek 

wymywany, bez cząstek mułu lub gliny, wielkość ziaren od 0,2 do 2 mm); 

- wymiana piasku w piaskownicy- 2 razy w roku (w terminach do końca 

kwietnia i lipca), wybranie całego starego piachu wywiezienie go na miejsce 

zapewnione przez Wykonawcę, dowiezienie i rozłożenie nowego piasku, 

grubość min. 40 cm, poziom górnej powierzchni piasku pomiędzy 5-20 cm 

od górnej krawędzi piaskownicy. O wymianie piasku należy powiadomić 
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Zamawiającego celem odbioru wykonanych prac i dokonania zapłaty 

za wymianę piasku (teren placu zabaw i piaskownice). W okresie pomiędzy 

wymianami piasku, dwukrotne jego uzupełnienie. 

3.9. Naprawa urządzeń zabawowych i elementów siłowni zewnętrznych: 

- natychmiastowe wykonanie drobnych napraw urządzeń zabawowych  

i elementów siłowni zewnętrznych wynikających z codziennej eksploatacji 

urządzeń oraz pozostałych elementów małej architektury. Poprzez drobne 

naprawy Zamawiający rozumie naprawy nie wymagające wyłączenia 

urządzenia z eksploatacji (np. szlifowanie nierównych powierzchni, 

uzupełnienie brakujących zaślepek, dokręcenie śrub lub ich wymiana, 

dokręcaniu i wzmacnianiu połączeń poszczególnych elementów składowych 

urządzeń, zamocowywaniu,  wzmacnianiu, stabilizowaniu  elementów 

konstrukcyjnych urządzeń w podłożu,  uzupełnienie brakujących części lub 

wymiana których wartość nie przekracza 100 złotych, zabezpieczenie 

uszkodzonych powierzchni farbami/lakierami,  itp …); 

- w momencie stwierdzenia uszkodzeń grożących wypadkiem, skuteczne 

zabezpieczenie przed dalszym użytkowaniem urządzeń uszkodzonych, 

stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa życia i zdrowia użytkowników 

(łącznie z ich ewentualnym rozebraniem) lub zabezpieczenie urządzenia na 

placu zabaw do czasu dokonania naprawy; w przypadku czasowego usunięcia 

urządzenia (w celu naprawy) należy również usunąć lub zabezpieczyć jego 

fundamenty, tak aby nie stanowiły zagrożenia. Natychmiastowe 

informowanie Zamawiającego o zaistnieniu takiej okoliczności; 

- uzupełnienie brakujących, usunięciu uszkodzonych oraz wymianie na nowe 

drewnianych części składowych urządzeń tj. belki, podłogi, kładki między 

wieżami, poręcze, barierki, siedziska huśtawek, karuzel, deski w daszkach, 

szczeble w schodkach i drabinki, łańcuchów i innych metalowych elementów 

urządzeń, w przypadku stwierdzenia ich uszkodzeń, zużycia bądź ich braku 

będącego wynikiem kradzieży. Wszystkie elementy powinny być 

kolorystycznie dopasowane do istniejącego urządzenia oraz zaakceptowane 

przez Zamawiającego. Koszt pokrywa Zamawiający. 

3.10. Konserwacja urządzeń zabawowych i elementów siłowni zewnętrznych polegająca 
na: 

- odmalowaniu i odświeżaniu powierzchni drewnianych i metalowych 
urządzeń zabawowych nietoksycznymi środkami ochrony drewna i metalu na 
zewnątrz. Czynność malowania musi być poprzedzona usunięciem łuszczącej 
się farby, wyrównaniem powierzchni i zaszpachlowaniem ubytków. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo doboru koloru farb używanych przez 
Wykonawcę. O wykonaniu odmalowania należy powiadomić Zamawiającego 
celem odbioru wykonanych prac i dokonania zapłaty za wykonanie 
malowania elementów; 

- zabezpieczenie urządzeń przed sezonem zimowym polegające na 
smarowaniu łożysk. Czynność tę należy wykonać raz w roku - najpóźniej do 
31 października każdego roku. 

3.11. Remont elementów ogrodzenia placów zabaw tj: 
- naprawa uszkodzonych elementów konstrukcyjnych ogrodzeń. Czynność  

ta obejmuje naprawę poszczególnych elementów składowych ogrodzenia, w 
tym również słupków, furtek i ramek. Wymiana na nowe uszkodzonych bądź 
zamontowanie nowych w miejsce brakujących (np. w wyniku kradzieży) 
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elementów konstrukcyjnych ogrodzeń. Czynność ta obejmuje wymianę bądź 
zamontowanie nowych brakujących elementów składowych ogrodzenia, o 
parametrach nie odbiegających od elementów oryginalnych. Koszt pokrywa 
Zamawiający przy naprawach powyżej 100 złotych brutto – wartość użytych 
materiałów. 

3.12. Kontrola placów zabaw i siłowni zewnętrznych tj. sprawowanie stałego nadzoru 
nad obiektami, dbanie o powierzony teren i urządzenia znajdujące się na nim 
(sprawdzenie stanu urządzeń oraz odnotowanie ewentualnych uszkodzeń, 
zniszczeń powstałych w trakcie użytkowania placu zabaw jak i po jego zamknięciu), 
bieżące informowanie Zamawiającego o sprawności urządzeń (pisemnie) oraz 
kontrola nawierzchni i wyposażenia placów zabaw (w tym regulaminów, ogrodzeń 
oraz barierek zabezpieczających), która obejmuje: 

- kontrolę regularną przez oględziny w celu sprawdzenia ogólnego stanu 
urządzeń, ujawnienia zagrożenia będącego wynikiem wandalizmu, zużycia 
lub warunków atmosferycznych np. połamane elementy, potłuczone szkło, 
kamienie, wyłamane barierki i podesty, ostre niebezpieczne elementy, 
odsłonięte fundamenty, zagłębienia w nawierzchni, uszkodzonego 
ogrodzenia, zużycie urządzeń; 

- kontrolę funkcjonalną - (przeprowadzana co trzy miesiące, począwszy od 
miesiąca czerwca), szczegółowa -polegająca na sprawdzeniu funkcjonowania 
i stabilności sprzętu oraz zużycia urządzeń i ich elementów. Powyższa 
kontrola obejmuje sprawdzenie: regulaminów placów zabaw, ogrodzenia, 
nawierzchni, przestrzenie minimalnych urządzeń, stabilności, kompletności 
i poziomu zużycia urządzeń, stanu połączeń, zużycia części ruchomych, stanu 
łańcuchów i lin, śladów korozji i rozkładu; 

- uczestnictwo w corocznej kontroli podstawowej przeprowadzanej raz w roku  
w terminie określonym przez Zamawiającego i przeprowadzaną przez firmę 
wybraną przez Zamawiającego - polegającą na ocenie ogólnego poziomu 
bezpieczeństwa wyposażenia, stanu fundamentów, nawierzchni, zmiany 
struktury materiałów z którego wykonane są urządzenia oraz trwałość 
i wytrzymałość elementów narażonych na obciążenia pionowe, poziome 
i dynamiczne. Kontrola podstawowa obejmuje sprawdzenie: regulaminów 
placów zabaw, ogrodzenia, nawierzchni, lokalizacji wyposażenia 
dodatkowego, stan fundamentów i połączeń, zmian w poziomie 
bezpieczeństwa na skutek dokonanych napraw. 

3.13. Prowadzenie książki obiektu i dziennika kontroli placu zabaw i siłowni 
zewnętrznych dla każdego z obiektów osobno. W dzienniku kontroli zapisywane 
będą informacje dotyczące wykonanych przeglądów, kontroli oraz wszelkich prac. 
Wykonawca będzie prowadził w/w Dziennik Kontroli, dla każdego z obiektów 
oddzielnie, w którym będzie rejestrował przeglądy oraz regularne kontrolę  
i wykonane prace. Wpis pokontrolny powinien określać charakter 
przeprowadzonej kontroli i  wyszczególniać stwierdzone usterki jak również 
konieczność napraw rozgraniczając je na takie, które wymagają natychmiastowej 
naprawy oraz takie, których naprawa zostanie wykonana w terminie późniejszym, 
co związane będzie ze sprowadzeniem części zamiennych. Dziennik kontroli 
będzie przechowywany u Wykonawcy. Wykonawca będzie udostępniał 
Zamawiającemu dziennik kontroli każdorazowo, kiedy tego zażąda, a po 
zakończeniu każdego miesiąca objętego usługą, przekaże go z wystawionym 
rachunkiem/fakturą za jej wykonanie. 

 
 
 
 



11 

 

Istotne informacje: 

4. Obowiązkiem Wykonawcy będzie uczestnictwo w corocznych kontrolach placów zabaw 

dokonywanych przez specjalistyczną firmę zatrudnioną przez Zamawiającego.  

5.  Gwarancją Wykonawcy objęte są: 

5.1. Plac zabaw w Ustroniu do dnia 18.11.2019 r. 

5.2. Plac zabaw we Włodzicach Małych do dnia 18.11.2019 r.  

5.3. Plac zabaw w Niwnicach do dnia 03.11.2020 r. 

5.4. Siłownia zewnętrzna we Włodzicach Wielkich 19.10.2019 r. 

5.5. Siłownia zewnętrzna w Chmielnie 19.10.2019 r.  

5.6. Siłownia zewnętrzna w Płóczkach Górnych 20.12.2020 r. 

5.7. Siłownia zewnętrzna w Sobocie 20.12.2020 r. 

Wykonawca ma obowiązek zapoznania się w sposób bardzo szczegółowy z opisem przedmiotu 
zamówienia i warunkami umowy. Ponadto Wykonawca przed złożeniem oferty winien dokonać 
lustracji terenu objętego przedmiotem zamówienia w celu uzyskania jakichkolwiek dodatkowych 
informacji koniecznych i przydatnych do oceny i wyceny oferty, gdyż wyklucza się możliwość 
roszczeń Wykonawcy z tytułu pominięcia elementów dokumentacji niezbędnych do wykonania 
umowy oraz błędnego skalkulowania ceny. Wykonawca ma obowiązek wyjaśnić z Zamawiającym 
wszystkie wątpliwości w stosunku do zakresu zawartego w przywołanych dokumentach, przed 
złożeniem ofert. Po złożeniu oferty, Zamawiający będzie uważał, że Wykonawca nie ma wątpliwości 
i uwag w stosunku do zakresu ujętego w zaproszeniu do złożenia oferty.  

 
III. Informacje uzupełniające 

1. Osoba upoważniona do kontaktu: Natalia Przystawska, 

email: natalia.przystawska@lwowekslaski.pl 

Zapytania w zakresie przedmiotu zamówienia należy kierować na ww. adres email. 
 
UWAGA!!! 

Szczegółowe rozpoznanie tematu w zakresie przygotowania oferty leży po stronie 
Wykonawców, Wykonawca w ofercie winien przewidzieć i skalkulować wszystkie niezbędne 
czynności niezbędne do prawidłowego i kompletnego wykonania przedmiotu zamówienia.  
 
Załączniki: 

1. Załącznik nr 1 – wzór oferty. 
2. Załącznik nr 2 – wzór umowy. 
3. Załącznik nr 3 – oświadczenie Wykonawcy. 
4. Załącznik nr 4 – oświadczenie dot. RODO. 
5. Załącznik nr 5 – karty katalogowe urządzeń stanowiących wyposażenie placów zabaw 

i siłowni zewnętrznych. 
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania lub unieważnienia jego wyniku                     
w przypadku rezygnacji z realizacji zadania przez Zamawiającego.  
Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie z tytułu odwołania lub unieważnienia postępowania. 

 
 

Burmistrz  
Gminy i Miasta Lwówek Śląski 

/-/ Mariola Szczęsna 
 


