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MODYFIKACJA SIWZ 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Utrzymanie placów zabaw, siłowni 
plenerowych i boisk na terenie Gminy Węgliniec”. 

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych (tj. Dz. U. z 2014r., poz. 1232) Zamawiający informuje, iż zmodyfikowana 
została treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następującym zakresie.: 

1. W specyfikacji istotnych warunków zamówienia w rozdziale II – Opis przedmiotu 
zamówienia (…) pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Kod CPV : 77 32 00 00 – 9 – usługi utrzymania obiektów sportowych 
 
Miejscowość  Rodzaj obiektu Zakres prac i obowiązków 

1. Przegląd techniczny placu zabaw i wyposażenia przy 
udziale przedstawiciela Zamawiającego w okresie 
wiosennym. 

2. Bieżąca kontrola placu zabaw i wyposażenia. 
3. Bieżące utrzymanie czystości i porządku na placu zabaw 

w tym m.in.: 
a. zamiatanie, 
b. usuwanie nieczystości 

Plac zabaw przy 
Szkole 

Podstawowej 

4. Raz w roku, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym 
konserwacja nawierzchni sztucznych EPDM, mycie oraz 
uzupełnianie ubytków  

1. Przegląd techniczny placu zabaw i wyposażenia przy 
udziale przedstawiciela Zamawiającego w okresie 
wiosennym. 

Plac zabaw w 
parku 

2. Bieżąca kontrola placu zabaw i wyposażenia. 
1. Przegląd techniczny wszystkich elementów wyposażenia 

siłowni dokonany zgodnie z obowiązującymi przepisami 
w okresie wiosennym przy udziale Zamawiającego 

2. Bieżąca kontrola wszystkich elementów wyposażenia 
siłowni 

Siłownia 
plenerowa 3. Bieżące utrzymanie czystości i porządku wokół urządzeń 

siłowni plenerowych, w tym usuwanie liści i 
zanieczyszczeń, usuwanie złamanych konarów i gałęzi 
drzew, 

1. Przegląd techniczny obiektu zgodnie z obowiązującymi 
przepisami w okresie wiosennym przy udziale 
Zamawiającego 

2. Bieżąca kontrola wszystkich elementów wyposażenia 
boisk i nawierzchni, 

3. Raz w roku, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym 
konserwacja nawierzchni sztucznych EPDM, mycie oraz 
uzupełnianie ubytków 

Czerwona 
Woda 

Boisko sportowe ze 
sztuczną 

nawierzchnią 

4. Bieżące utrzymanie czystości i porządku na terenie 



obiektu wraz z miejscami parkingowymi w tym m.in.: 
a. zamiatanie, 
b. usuwanie nieczystości 

 

 

Miejscowość  Rodzaj obiektu Zakres prac i obowiązków 
1. Przegląd techniczny placu zabaw i wyposażenia przy 

udziale przedstawiciela Zamawiającego w okresie 
wiosennym. 

2. Bieżąca kontrola placu zabaw i wyposażenia. 
3. Wymiana piasku w piaskownicy 1 razy w roku, 

Plac zabaw 

4. Bieżące utrzymanie czystości i porządku na placu zabaw 
w tym m.in. usuwanie nieczystości 

1. Przegląd techniczny wszystkich elementów wyposażenia 
siłowni dokonany zgodnie z obowiązującymi przepisami 
w okresie wiosennym przy udziale Zamawiającego 

2. Bieżąca kontrola wszystkich elementów wyposażenia 
siłowni Siłownia plenerowa 

3. Bieżące utrzymanie czystości i porządku wokół urządzeń 
siłowni plenerowych, w tym usuwanie liści i 
zanieczyszczeń, usuwanie złamanych konarów i gałęzi 
drzew, 

1. Przegląd techniczny obiektu zgodnie z obowiązującymi 
przepisami w okresie wiosennym przy udziale 
Zamawiającego 

2. Bieżąca kontrola wszystkich elementów wyposażenia 
boiska i nawierzchni, 

3. Raz w roku, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym 
konserwacja nawierzchni sztucznych EPDM, mycie oraz 
uzupełnianie ubytków 

Zielonka 

Boisko sportowe ze 
sztuczną 

nawierzchnią 

4. Bieżące utrzymanie czystości i porządku na terenie 
obiektu w tym m.in.:  

a. zamiatanie, 
b. usuwanie nieczystości 

 
 
 
Miejscowość  Rodzaj obiektu Zakres prac i obowiązków 

1. Przegląd techniczny placu zabaw i wyposażenia przy 
udziale przedstawiciela Zamawiającego w okresie 
wiosennym. 

2. Bieżąca kontrola placu zabaw i wyposażenia. 
3. Wymiana piasku w piaskownicy 1 razy w roku,  

Plac zabaw przy 
Domu Kultury 4. Bieżące utrzymanie czystości i porządku na placu zabaw 

w tym m.in.: 
a. zamiatanie, 
b. usuwanie nieczystości 

1. Przegląd techniczny wszystkich elementów wyposażenia 
siłowni dokonany zgodnie z obowiązującymi przepisami 
w okresie wiosennym przy udziale Zamawiającego 

2. Bieżąca kontrola wszystkich elementów wyposażenia 
siłowni 

Stary 
Węgliniec 

Siłownia 
plenerowa 3. Bieżące utrzymanie czystości i porządku wokół urządzeń 

siłowni plenerowych, w tym usuwanie liści i 
zanieczyszczeń, usuwanie złamanych konarów i gałęzi 
drzew, 



1. Przegląd techniczny obiektu zgodnie z obowiązującymi 
przepisami w okresie wiosennym przy udziale 
Zamawiającego 

2. Bieżąca kontrola wszystkich elementów wyposażenia 
boisk i nawierzchni, 

3. Raz w roku, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym 
konserwacja nawierzchni sztucznych EPDM, mycie oraz 
uzupełnianie ubytków 

Boiska sportowe ze 
sztuczną 

nawierzchnią 
4. Bieżące utrzymanie czystości i porządku na terenie 

obiektu w tym m.in.: 
a. zamiatanie, 
b. usuwanie nieczystości 

 
Miejscowość  Rodzaj obiektu Zakres prac i obowiązków 

1. Przegląd techniczny placu zabaw i wyposażenia przy 
udziale przedstawiciela Zamawiającego w okresie 
wiosennym. 

2. Bieżąca kontrola placu zabaw i wyposażenia. 
3. Wymiana piasku w piaskownicy 1 razy w roku,  Plac zabaw  
4. Bieżące utrzymanie czystości i porządku na placu zabaw 

w tym m.in.: 
a. zamiatanie, 
b. usuwanie nieczystości 

1. Przegląd techniczny wszystkich elementów wyposażenia 
siłowni dokonany zgodnie z obowiązującymi przepisami 
w okresie wiosennym przy udziale Zamawiającego 

2. Bieżąca kontrola wszystkich elementów wyposażenia 
siłowni 

Piaseczna 

Siłownia 
plenerowa 3. Bieżące utrzymanie czystości i porządku wokół urządzeń 

siłowni plenerowych, w tym usuwanie liści i 
zanieczyszczeń, usuwanie złamanych konarów i gałęzi 
drzew, 

 
Miejscowość  Rodzaj obiektu Zakres prac i obowiązków 

1. Przegląd techniczny placu zabaw i wyposażenia przy 
udziale przedstawiciela Zamawiającego w okresie 
wiosennym. 

2. Bieżąca kontrola placu zabaw i wyposażenia. 
Plac zabaw przy 
Domu Kultury 

3. Bieżące utrzymanie czystości i porządku na placu zabaw 
w tym m.in. usuwanie nieczystości 

1. Przegląd techniczny wszystkich elementów wyposażenia 
siłowni dokonany zgodnie z obowiązującymi przepisami 
w okresie wiosennym przy udziale Zamawiającego 

2. Bieżąca kontrola wszystkich elementów wyposażenia 
siłowni Siłownia plenerowa 

3. Bieżące utrzymanie czystości i porządku wokół 
urządzeń siłowni plenerowych, w tym usuwanie liści i 
zanieczyszczeń, usuwanie złamanych konarów i gałęzi 
drzew, 

1. Przegląd techniczny obiektu zgodnie z obowiązującymi 
przepisami w okresie wiosennym przy udziale 
Zamawiającego 

2. Bieżąca kontrola wszystkich elementów wyposażenia 
boiska i nawierzchni, 

3. Raz w roku, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym 
konserwacja nawierzchni sztucznych EPDM, mycie oraz 
uzupełnianie ubytków 

Jagodzin 

Boisko sportowe ze 
sztuczną 

nawierzchnią 

4. Utrzymanie czystości w pomieszczeniu sanitarnym i 



magazynowym przynależnym do boiska w Jagodzinie 
5. Bieżące utrzymanie czystości i porządku na terenie 

obiektu wraz z miejscami parkingowymi w tym m.in. 
zamiatanie, usuwanie nieczystości 

 
Miejscowość  Rodzaj obiektu Zakres prac i obowiązków 

1. Przegląd techniczny placu zabaw i wyposażenia przy 
udziale przedstawiciela Zamawiającego w okresie 
wiosennym. 

2. Bieżąca kontrola placu zabaw i wyposażenia. 
3. Wymiana piasku w piaskownicy 1 razy w roku,  
4. Bieżące utrzymanie czystości i porządku na placu zabaw 

w tym m.in.: 
a. zamiatanie, 
b. usuwanie nieczystości 

Plac zabaw przy 
Szkole Podstawowej 

5. Raz w roku, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym 
konserwacja nawierzchni sztucznych EPDM, mycie oraz 
uzupełnianie ubytków  

1. Przegląd techniczny wszystkich elementów wyposażenia 
siłowni dokonany zgodnie z obowiązującymi przepisami 
w okresie wiosennym przy udziale Zamawiającego 

2. Bieżąca kontrola wszystkich elementów wyposażenia 
siłowni Siłownia plenerowa 

3. Bieżące utrzymanie czystości i porządku wokół urządzeń 
siłowni plenerowych, w tym usuwanie liści i 
zanieczyszczeń, usuwanie złamanych konarów i gałęzi 
drzew, 

1. Przegląd techniczny obiektu zgodnie z obowiązującymi 
przepisami w okresie wiosennym przy udziale 
Zamawiającego 

2. Bieżąca kontrola wszystkich elementów wyposażenia 
boisk i nawierzchni, 

3. Raz w roku, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym 
konserwacja nawierzchni sztucznych EPDM, mycie oraz 
uzupełnianie ubytków 

Boisko sportowe ze 
sztuczną 

nawierzchnią przy 
Zespole Szkół 

4. Bieżące utrzymanie czystości i porządku na terenie 
obiektu wraz z miejscami parkingowymi w tym m.in.: 
zamiatanie, usuwanie nieczystości 

STADION SPORTOWY WRAZ Z INFRASTRUKTUR Ą W 
WĘGLI ŃCU 

1. Przegląd techniczny obiektu i wyposażenia przy udziale przedstawiciela 
Zamawiającego w okresie wiosennym. 

2. Bieżąca kontrola obiektu i wyposażenia. 
1. Koszenie w okresie od marca do listopada – co najmniej 1 raz 

na dwa tygodnie oraz w razie potrzeby częściej dla potrzeb 
przeprowadzenia rozgrywek meczowych , 

2. Nawożenie, dosiewanie trawy w terminach nie kolidujących z 
terminami rozgrywek ligowych, a zapewniających właściwe 
utrzymanie murawy boisk, 

3. Podlewanie murawy boiska głównego w zależności od potrzeb 
atmosferycznych, 

4. Raz w roku w przerwie między rozgrywkami odchwaszczanie i 
konserwacja murawy z wymianą pól bramkowych. 

5. Aeracja w sezonie raz w miesiącu bezwzględnie przed 
nawożeniem aerator  gwiazdkowy do 6cm cała powierzchnia. 

Węgliniec  

Boisko 
trawiaste 
główne i boczne 

6. Bieżące utrzymanie porządku na płycie boisk przed i po 
meczach - sprzątanie, usuwanie trawy, błota, zanieczyszczeń, 
itp. 



7. Przygotowanie boiska do meczów - malowanie linii, 
przygotowanie chorągiewek, ustawienie bramek, przed 
meczami wg harmonogramu rozgrywek, 

8. Konserwacja i utrzymanie w sprawności technicznej 
elementów infrastruktury związanej z płytą boiska (w tym 
bramki, zadaszenia), 

Trybuny Bieżące utrzymanie czystości na trybunach, dojściach do trybun, 

1. Przygotowanie obiektu do przeprowadzenia meczów, imprez i 
zajęć. 

2. Bieżące utrzymanie czystości w obiekcie, przed i po meczach, 
imprezach i zajęciach 

3. Udostępnianie obiektu lub pomieszczeń w obiekcie dla 
użytkowników obiektu zgodnie z zawartymi umowami z 
Zamawiającym 

Budynek szatni 

4. Bieżące utrzymanie budynku szatni , w tym usuwanie awarii, 
czyszczenie rynien, 

Bieżnia 
sportowa 

Utrzymanie czystości bieżni z EPDM, w tym usuwanie 
zanieczyszczeń roślinnych,  

1. Przegląd techniczny stadionu i obiektywna stadionie zgodnie z 
obowiązującymi przepisami w okresie wiosennym przy udziale 
Zamawiającego 

2. Bieżąca kontrola stadionu, obiektów i wszystkich elementów 
wyposażenia 

3. Bieżące utrzymanie czystości i porządku na terenie stadionu i w 
obiektach 

4. Konserwacja i utrzymanie ogrodzenia stadionu, 
5. Nadzór na całym obiektem w czasie treningów, zawodów i 

imprez, 

Pozostałe 
czynności i 
zadania 

6. Koszenie trawy na terenie poza płytą boiska głównego i 
bocznego, co najmniej 1 raz na dwa tygodnie , 

 
 
Miejscowość  Rodzaj obiektu Zakres prac i obowiązków 

1. Przegląd techniczny placu zabaw i wyposażenia przy 
udziale przedstawiciela Zamawiającego w okresie 
wiosennym. 

2. Bieżąca kontrola placu zabaw i wyposażenia. 
3. Bieżące utrzymanie czystości i porządku na placu zabaw 

w tym m.in.: 
a. zamiatanie, 
b. usuwanie nieczystości 

Plac zabaw przy 
Szkole 

Podstawowej 

4. Raz w roku, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym 
konserwacja nawierzchni sztucznych EPDM, mycie oraz 
uzupełnianie ubytków  

1. Przegląd techniczny placu zabaw i wyposażenia przy 
udziale przedstawiciela Zamawiającego w okresie 
wiosennym. 

Plac zabaw w 
parku 

2. Bieżąca kontrola placu zabaw i wyposażenia. 
1. Przegląd techniczny wszystkich elementów wyposażenia 

siłowni dokonany zgodnie z obowiązującymi przepisami 
w okresie wiosennym przy udziale Zamawiającego 

2. Bieżąca kontrola wszystkich elementów wyposażenia 
siłowni 

Siłownia plenerowa  
w parku 

i przy Domu 
Kultury  

3. Bieżące utrzymanie czystości i porządku wokół urządzeń 
siłowni plenerowych, w tym usuwanie liści i 
zanieczyszczeń, usuwanie złamanych konarów i gałęzi 
drzew, 

Ruszów 

Boisko sportowe ze 1. Przegląd techniczny obiektu zgodnie z obowiązującymi 



przepisami w okresie wiosennym przy udziale 
Zamawiającego 

2. Bieżąca kontrola wszystkich elementów wyposażenia 
boisk i nawierzchni, 

3. Raz w roku, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym 
konserwacja nawierzchni sztucznych EPDM, mycie oraz 
uzupełnianie ubytków 

4. Utrzymanie czystości, bieżące naprawy oraz konserwacja 
i przegląd techniczny zgodnie z obowiązującymi 
przepisami w dwóch kontenerach znajdujących się na 
boisku ORLIK w Ruszowie 

sztuczną 
nawierzchnią 

5. Bieżące utrzymanie czystości i porządku na terenie 
obiektu w tym m.in. zamiatanie, usuwanie nieczystości 

 
 

Oferty nie uwzględniające w/w zmian będą odrzucone jako nie odpowiadające treści 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 


