
Węgliniec 31.12.2015r. 
PR. 271.20.2015.ZP -4  
 

 
ODPOWIEDZI NA PYTANIA  

 
 

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

 
 
         Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 
(tj. Dz. U. z 2014r., poz. 1232 z późn. zm.) Zamawiający informuje, iż  wpłynęły zapytania do 
treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Niniejszym udzielam wyjaśnień. 
 
 
 
PYTANIE NR 1 
Czy w ramach obowiązków dotyczących regularnych bieżących kontroli placów zabaw i 
wszystkich elementów placów zabaw Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku 
periodycznego - comiesięcznego dokonywania czynności rutynowych oraz po ewentualnym 
zgłoszeniu sytuacji awaryjnej  
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 1  
Zapis dotyczący bieżącej kontroli placu zabaw i wyposażenia nie jest tożsamy z comiesięczną „ 
rutynową kontrolą periodyczną”, czyli określone odstępy czasu o którym mowa w pytaniu nie 
mogą obejmować tak długiego okresu czasu jakim jest miesiąc. 
 
PYTANIE NR 2 
Czy w ramach obowiązków dotyczących czyszczenia urządzeń zabawowych oraz ich 
ewentualnego mycia Zamawiający uzna za wystarczające czynności wykonywane comiesięcznie, 
natomiast bieżącą naprawę w przypadku zaistnienia, a kontrolę co kwartał ? 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 2  
W modyfikacji siwz dotyczącej urządzeń  zabawowych nie jest wymagane w ramach bieżącego 
utrzymania placów zabaw czyszczenie urządzeń  zabawowych oraz ich ewentualne mycie . 
 
PYTANIE NR 3 
Czy zakres działalności firmy składającej ofertę na przedmiot zamówienia musi być tożsamy w 
100% z oferowaną usługą - jesteśmy firmą inżynierską wykonującą przeglądy, oceny stanu 
technicznego , ekspertyzy (m.in. 
przeglądy placów zabaw dla Gminy Kostomłoty - 2-krotnie), natomiast ewentualne naprawy czy 
prace drobne budowlane podzlecamy lub zatrudniamy celowo do ich wykonania 
wykwalifikowanych pracowników ? - czy w świetle SIWZ Zamawiający dopuści naszą firmę do 
udziału w postępowaniu ? 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 3  
Tak. Patrz rozdział IV. -pkt 3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 
PYTANIE NR 4 



Czy Zamawiający widzi możliwość miesięcznego fakturowania, czy też bardziej kwartalnego ? 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 4  
Zamawiający przewiduje miesięczne fakturowanie.  
 
PYTANIE NR 5 
Jaką kwotę Zamawiający przewidział na realizację przedmiotu zamówienia w ujęciu dla 
poszczególnych miejscowości oraz globalnie, pytanie wynika z faktu, że chcą wykonać należycie 
i solidnie przedmiot oferowanej usługi widzimy konieczność podejmowania różnych 
(wymienionych w SIWZ czynności dla różnych miejsc nie rzadziej niż raz w tygodniu, natomiast 
to rzecz jasna implikuje koszty które mogą wykraczać poza założony przez Zamawiającego 
obszar usługi oraz jej staranność i dokładność) ? 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 5  
W ofercie należy podać kwotę ryczałtową  za zrealizowanie całego przedmiotu zamówienia.  
 
PYTANIE NR 6 
Jaki tok postępowania przewiduje Zamawiający w przypadku wystąpienia awarii jednego z 
elementów placu zabaw, siłowni czy boiska oraz kogo obciążać mają czynności naprawcze w 
tym zakresie, poza ich demontażem, który wchodzi w zakres objęty przedmiotem niniejszego 
postępowania ? 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 6  
W przypadku wystąpienia awarii jednego z elementów objętych przedmiotem zamówienia 
każdorazowo Wykonawca zobowiązany jest zgłosić zamawiającemu wraz z określeniem 
przedmiotu awarii, uszkodzenia podlegające naprawie lub wyminie oraz zobowiązany jest do 
przedłożenia kosztów usunięcia awarii celem każdorazowego rozpatrzenia przez zamawiającego 
sposobu usunięcia awarii .     
 
PYTANIE NR 7 
W pkt. 5 – stadion sportowy wraz z infrastrukturą w Węglińcu (boisko trawiaste główne i 
boczne) – zapisano „Aeracja w sezonie raz w miesiącu bezwzględnie przed nawożeniem aerator  
gwiazdkowy do 6cm cała powierzchnia.” Zwiększenie częstotliwości areacji w porównaniu do 
dotychczasowych SIWZ powoduje znaczne powiększenie kosztów realizacji zamówienia. Proszę 
o ponowne sprawdzenie zapisów SIWZ w zakresie wymaganej areacji powierzchni (raz w roku, 
czy raz w miesiącu?) 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 7  
Ze względu na prawidłowe utrzymanie murawy boiska ustalona została ilość zabiegów 1 raz w 
miesiącu w sezonie w okresie od maja do sierpnia łącznie 4 miesiące 
 
PYTANIE NR 8 
W pkt. 8 – stadion sportowy wraz z infrastrukturą w Węglińcu (boisko trawiaste główne i 
boczne) – zapisano „Konserwacja i utrzymanie w sprawności technicznej elementów 
infrastruktury związanej z płytą boiska (w tym bramki, zadaszenia)”. Proszę o odpowiedź na 
czym ma polegać utrzymanie w sprawności technicznej elementów infrastruktury boiska i kto 
ponosi koszty uszkodzeń wynikających z niekorzystnych warunków atmosferycznych oraz 
bieżącej eksploatacji w/w? 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 8  
Urządzenia elementów infrastruktury należy utrzymać w tzw. sprawności – gotowości do 
użytkowania  na bieżąco. Koszty bieżących napraw np. elementy mocujące siatkę oraz jej 



naprawę, mocujące zadaszenie i mocujące ławki oraz ich ubytki, malowanie elementów urządzeń   
itp. należą do zadań wykonawcy .     
 
PYTANIE NR 9 
W pkt. 8 – stadion sportowy wraz z infrastrukturą w Węglińcu (pozostałe czynności i zadania) – 
zapisano „Przegląd techniczny stadionu i obiektywna stadionie zgodnie z obowiązującymi 
przepisami w okresie wiosennym przy udziale Zamawiającego”. Proszę o dokładne wyjaśnienie 
powyższego zapisu.  
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 9  
Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania przeglądów wynikających z przepisów prawa 
budowlanego np. przegląd instalacji gazowej, elektrycznej itd. Również wykonawca 
zobowiązany jest do przygotowania obiektu do rozgrywek meczowych uzyskując protokół 
weryfikacji boiska przed rozgrywkami wydanym przez Sędziego PZPN.  
Ponadto niezależnie od powyższego w okresie wiosennym przy udziale z zamawiający należy 
dokonać przeglądu mającego na celu wewnętrznego określenia stanu technicznego stadionu i 
obiektów stadionu .  

 
 
 

PYTANIE NR 10 
Bardzo bym prosił o podanie metrażu muraw do (koszenia, nawożenia, aeracji, odchwaszczania ) 
oraz metrażu terenu do pielęgnacji i sprzątania . 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 10 
Metraż muraw do (koszenia, nawożenia, aeracji, odchwaszczania ) – płyta boiska na stadionie w 
Węglińcu - wynosi ok. 8 100 m2 
Metraż terenu do sprzątania obejmujący przedmiot zamówienia wynosi ok. 43 000 m2 
 
 
 
UWAGA!!!! 
Zamawiający przesuwa termin składania ofert z dnia 05 stycznia 2016r. godz. 11:00 na 
dzień 08 stycznia 2016r. na godz. 11:00. 
 
 


