
OPIS  ZADANIA 

 
Przeprowadzenie okresowej  kontroli stanu technicznego obiektów  

        budowlanych  placów zabaw, boisk wielofunkcyjnych  

          i siłowni zewnętrznych w 22 miejscowościach gminy Bolesławiec 

Przedmiotem zamówienia jest okresowa kontrola stanu technicznego obiektów budowlanych - 

placów zabaw, boisk wielofunkcyjnych, siłowni zewnętrznych w 22 miejscowościach gminy 

Bolesławiec, woj. dolnośląskie. 

 

Coroczna kontrola podstawowa powinna być przeprowadzona zgodnie z wymogami normy PN-EN 

1176-7 „Wyposażenie placów zabaw –Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i 

eksploatacji”. 

Zakres kontroli: 

 -     sprawdzenie funkcjonowania i stabilności sprzętu, 

 -     badanie stopnia zużycia urządzeń, 

 -     ocena przestrzeni minimalnych między urządzeniami, 

 -     ujawnienie oczywistych zagrożeń, które mogą być zarówno wynikiem wandalizmu, jak i  

       warunków atmosferycznych oraz zużycia eksploatacyjnego, 

 -     ocena ogólnego stopnia bezpieczeństwa urządzeń, stanu fundamentów i powierzchni, 

 -     ocena skutków działania czynników atmosferycznych, 

 -     ocena stanu materiałów (objawy gnicia i korozji itp.), 

 -     ocena zmian poziomu bezpieczeństwa urządzeń zabawowych wynikających z wykonanych  

        napraw lub wymiany elementów, jaka nastąpiła od czasu ich montażu. 

 

Rezultatem kontroli powinien być raport  z kontroli (w formie papierowej oraz zapisany na 

nośniku elektronicznym w formacie PDF i DOC) sporządzony przez kontrolującego dla każdego 

ze skontrolowanych placów zabaw, zawierający: 

-       potwierdzenie wykonania kontroli, 

-       wyszczególnienie zakresu kontroli, 

-       oświadczenie jednostki kontrolującej odnośnie ogólnej oceny stanu technicznego poszczególnych   

        urządzeń zamontowanych na danym placu zabaw wraz z oceną ich bezpieczeństwa, 

-       wyszczególnienie stwierdzonych uszkodzeń, 

-       wskazanie zakresu i rodzaju zalecanych napraw i wymiany elementów, 

-       wyszczególnienie prac konserwacyjnych wykonanych w trakcie przeprowadzanych kontroli, 

-       dokumentację zdjęciową (wydrukowaną w kolorze oraz zapisaną na nośniku  

        elektronicznym) wszystkich urządzeń oraz stwierdzonych nieprawidłowości. 

 

INFORMACJE DODATKOWE:   

 

1.Zamawiający dopuszcza negocjacje oferty w celu doprecyzowania jej szczegółów, warunków 

realizacji, w tym ustalenia ostatecznej ceny, w szczególności gdy cena oferty najkorzystniejszej 

przekroczy kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia. O terminie i miejscu 

przeprowadzenia negocjacji wybrany oferent zostanie powiadomiony e- mail. 

2.W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do 

skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania złożonych 

dokumentów. 

3.Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny. 

4.Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy. 

 

 
 
 
 



 
Wykaz obiektów objętych kontrolą zlokalizowanych na terenie Gminy Bolesławiec 2020 rok 
 

LP Rodzaj Lokalizacja 

1. 
Plac zabaw  

Bolesławice Boisko wielofunkcyjne 

siłownia 

2. 
Plac zabaw  

Chościszowice Boisko wielofunkcyjne 

siłownia 

3. 
Plac zabaw  

Dobra  Boisko wielofunkcyjne 

siłownia 

4. 
Plac zabaw  

Golnice Boisko wielofunkcyjne 

siłownia 

5. 
Plac zabaw 

Kraszowice Boisko wielofunkcyjne 

siłownia 

6. 
Plac zabaw 

Kraśnik Górny Boisko wielofunkcyjne 

siłownia 

7. 
Plac zabaw 

Krępnica 
Boisko wielofunkcyjne 

8. 
Plac zabaw  

Kozłów Boisko wielofunkcyjne 

siłownia 

9. 
Plac zabaw  

Lipiany Boisko wielofunkcyjne 

siłownia 

10. 
Plac zabaw 

Łaziska Boisko wielofunkcyjne 

siłownia 

11. 
Plac zabaw + urz. dodatkowe 

Łąka Boisko wielofunkcyjne 

siłownia 

12. 
Plac zabaw 

Nowa    Boisko wielofunkcyjne 

siłownia 

13. 
Plac zabaw  

Nowa Wieś Boisko wielofunkcyjne 

siłownia obok Domu ludowego 

14. 
Plac zabaw 

Nowe Jaroszowice 
Boisko wielofunkcyjne 

15. 
Plac zabaw  

Mierzwin Boisko wielofunkcyjne 

siłownia 

16. 
Plac zabaw  

Otok Boisko wielofunkcyjne 

siłownia 

17. 
Plac zabaw  

Parkoszów Boisko wielofunkcyjne 

siłownia 

18 Plac zabaw Rakowice 

19. 
Plac zabaw 

Stare Jaroszowice 
Boisko wielofunkcyjne 

20. 
Plac zabaw  

Stara Oleszna Boisko wielofunkcyjne 

siłownia 

  21. 
Plac zabaw  

Suszki Boisko wielofunkcyjne 

siłownia 

22. 
Plac zabaw  

Trzebień Mały Boisko wielofunkcyjne 

siłownia 

 


