
Nr sprawy: SSC.271.6.2011.ZZ         I owa, dnia     24.11.2011 r.

Specyfikacja
istotnych warunków zamówienia

1. Zamawiaj cy :
GMINA  I OWA
adres:  68-120 I owa , ul. eromskiego 27,
tel. (68) 368-14-00         fax . (68) 368-14-01

Godziny pracy Zamawiaj cego:
w poniedzia ek od 800 do 1600

od wtorku do pi tku od 730 do 1530

e – mail : ilowa@ilowa.pl

adres strony internetowej : www.ilowa.pl

1.1. Tryb post powania:
            1.1.1. Przetarg nieograniczony o warto ci szacunkowej nie przekraczaj cej kwot   okre lonych w przepisach
                      wydanych na podstawie art. 11 ust.8 Ustawy Prawo zamówie   publicznych - dla dostaw lub us ug.
            1.1.2. Post powanie prowadzone jest zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
                      zamówie   publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z pó niejszymi zmianami ).

1.1.3. Post powanie prowadzone jest w j zyku polskim, z zachowaniem formy pisemnej.
1.1.4. Finansowanie: rodki w asne.
1.2.  Sk adanie o wiadcze , wniosków, zapyta  w niniejszym post powaniu mo liwe b dzie faxem.
        Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.

 Wnioski o pobranie SIWZ oraz pytania do SIWZ przekazane za pomoc  faksu uwa a si  za z one w
 terminie, je eli ich tre  dotar a do adresata przed up ywem terminu i zosta a niezw ocznie potwierdzona
 na pi mie przez przekazuj cego;
 Zamawiaj cy nie dopuszcza telefonicznego sposobu porozumiewania si  z Wykonawcami.

1.3.  Zamawiaj cy o wiadcza, e wszelkie informacje, odpowiedzi na z one zapytania, modyfikacja
        specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz protesty i ich rozstrzygni cia b  zamieszczane
        na stronie internetowej www.ilowa.pl .
1.4. W przypadku dokumentów dotycz cych post powania protestacyjnego i odwo awczego Zamawiaj cy

dopuszcza wy cznie form  pisemn ;
1.5. W przypadku b dnie podanego nr telefonu i faksu lub braku komunikacji z Wykonawc ,

Zamawiaj cy nie ponosi odpowiedzialno ci z tytu u nie otrzymania informacji   zwi zanych z
        przedmiotem zamówienia.

2. Przedmiot zamówienia.

„ Utrzymanie i administrowanie stadionu miejskiego przy ul. Piaskowej 2a
 oraz boiska przy ul. aga skiej w I owej ”

                  Okre lenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego S ownika Zamówie  (CPV):
                   CPV : 75124000-1

 3. Opis przedmiotu zamówienia.
                   Utrzymanie i administrowanie stadionu miejskiego przy ul. Piaskowej 2a oraz boiska przy ul. aga skiej
                   w I owej.

       Szczegó owy  zakres przedmiotu  zamówienia  okre la  za cznik nr 1 do  niniejszej specyfikacji.
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 4. Nie dopuszcza si  sk adania ofert cz ciowych.

  5. Nie dopuszcza si sk adania ofert wariantowych.

  6. Termin wykonania zamówienia:
       Od 01.01.2012 r.  do 31.12.2013 r.  na zasadach okre lonych w projekcie umowy.

  7. Warunki udzia u w post powaniu.
               W post powaniu mog  bra  udzia  wykonawcy, którzy spe niaj  warunki dotycz ce:

1) posiadania uprawnie  do wykonywania okre lonej dzia alno ci lub czynno ci, je eli przepisy prawa
      nak adaj  obowi zek ich posiadania;

                 2)  posiadania wiedzy i do wiadczenia;
                 3) dysponowania odpowiednim potencja em technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
                     zamówienia;

              4) sytuacji ekonomicznej i finansowej;
      .

             8. Wadium.
1. Zamawiaj cy da wniesienia wadium w wysoko ci 5.000 z .
2. Wadium mo e by  wnoszone w:

           - pieni dzu
           - por czeniach bankowych
           - gwarancjach bankowych
           - gwarancjach ubezpieczeniowych

3. Termin wnoszenia wadium up ywa w dniu sk adania ofert to jest 08.12.2011 do godz. 12.00
4. Wadium w pieni dzu nale y wp aci  w kasie urz du lub przela  na rachunek zamawiaj cego:

Bank Spó dzielczy w I owej konto nr : 50 9658 0006 0000 1443 2007 0004
5. Kopi  dowodu wp aty wadium nale y do czy  do oferty.
6. Wadium w pozosta ych formach nale y przekaza  zamawiaj cemu w osobnej kopercie przed

terminem otwarcia ofert jednocze nie do czaj c do oferty kserokopi  dokumentu wadialnego.
7. Wadium zostanie zwrócone wykonawc   na warunkach okre lonych w art. 46 Ustawy p.z.p.
8. Wykonawca traci wadium na rzecz Zamawiaj cego w przypadku, gdy:

      - odmówi  podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach okre lonych w
        ofercie,
     - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego sta o si  niemo liwe z przyczyn le cych po
       stronie Wykonawcy.

       9. Potwierdzenie spe niania warunków udzia u w post powaniu.
        Dokumenty potwierdzaj ce spe nianie warunków udzia u w post powaniu:

aktualny odpis z w ciwego rejestru albo aktualnego za wiadczenia o wpisie do ewidencji dzia alno ci
gospodarczej, je eli odr bne przepisy wymagaj  wpisu do rejestru lub zg oszenia do ewidencji
dzia alno ci gospodarczej - wystawiony nie wcze niej ni  6 miesi cy przed up ywem terminu sk adania
ofert,

wiadczenie, i  nie podlegaj  wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówie
publicznych.
aktualne za wiadczenie w ciwego naczelnika Urz du Skarbowego potwierdzaj ce, e wykonawca nie
zalega z op acaniem podatków – wystawione nie wcze niej ni  3 miesi ce przed up ywem terminu
sk adania ofert,
aktualne za wiadczenie  w ciwego oddzia u Zak adu Ubezpiecze  Spo ecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Spo ecznego potwierdzaj ce, e wykonawca nie zalega z op acaniem sk adek na
ubezpieczenie zdrowotne lub spo eczne – wystawione nie wcze niej ni  3 miesi ce przed up ywem
terminu sk adania ofert,



Ocena spe nienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formu y  „spe nia -
 nie spe nia”, w oparciu o z one o wiadczenia oraz dokumenty potwierdzaj ce       spe nienie tych
 warunków.

 10.  Ka dy wykonawca mo e z  tylko jedn  ofert .

 11. Termin zwi zania ofert .
Ustala si  na okres 30 dni licz c pierwszy dzie , jako dzie  sk adania ofert.

 12. Informacji nt. specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak równie  realizacji
przedmiotu zamówienia udziela  Pan Zygmunt Zarzeczny w Urz dzie Miejskim

        tel.  (68) 368-14-16 , fax  (68) 368-14-01,
 e – mail: z.zarzeczny@ilowa.pl

13.  Opis sposobu udzielania wyja nie  dotycz cych specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.

1. Wykonawca mo e zwróci  si  na pi mie do Zamawiaj cego o wyja nienie specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. Zamawiaj cy niezw ocznie udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania
wynikaj ce ze z onego wniosku, jednak nie pó niej ni  na dwa dni przed up ywem terminu sk adania
ofert. Zamawiaj cy prze le tre  wyja nie  wszystkim Wykonawcom, którym dor czono specyfikacj
istotnych warunków zamówienia oraz zamie ci na stronie internetowej na której zosta a opublikowana
SIWZ.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiaj cy mo e w ka dym czasie, przed up ywem
terminu do sk adania ofert, zmodyfikowa  tre  dokumentów sk adaj cych si  na specyfikacj  istotnych
warunków zamówienia. Ka da wprowadzona przez Zamawiaj cego zmiana stanie si  cz ci
specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zostanie dor czona do wszystkich Wykonawców,
którzy pobrali SIWZ oraz zamieszczona na stronie, na której zosta a opublikowana SIWZ. Zamawiaj cy
przed y okre lony w pkt. 17 termin sk adania ofert w celu umo liwienia Wykonawcom uwzgl dnienia
w przygotowywanych ofertach otrzymanych wyja nie  lub zmian je eli w wyniku modyfikacji tre ci
SIWZ niezb dny jest czas na wprowadzenie zmian w ofertach. W tym przypadku wszelkie prawa i
zobowi zania Zamawiaj cego i Wykonawcy odno nie wcze niej ustalonego terminu b  podlega y
nowemu terminowi.

14.  Kryteria oceny ofert :
      - cena  wykonania zamówienia 100 %

      Z tytu u niniejszego kryterium maksymalna ilo  punktów wynosi 100.
      Oferta o najkorzystniejszej (najni szej) cenie brutto uzyska 100 pkt. Pozosta e ceny obliczone dla
      badanych ofert zostan  porównane z ofert  o najkorzystniejszej (najni szej) cenie brutto, stosuj c
      poni szy wzór:

C = (Cmin : Co) x  100
gdzie:
C – liczba punktów przyznana danej ofercie za cen  za wykonanie przedmiotu zamówienia,
Cmin - najni sza cena w ród wszystkich podlegaj cych ocenie ofert,
Co - cena oferty za wykonanie przedmiotu zamówienia podana przez wykonawc , dla którego wynik
jest obliczany.

15. Ofert  nale y przygotowa  w sposób nast puj cy :
Ofert  wraz z dokumentami potwierdzaj cymi spe nianie warunków udzia u w post powaniu
nale y z  w opakowaniu opisanym :

adresem sk adaj cego ofert ,
adresem Zamawiaj cego,
oraz has em:

„ Utrzymanie i administrowanie stadionu miejskiego przy ul. Piaskowej 2a
 oraz boiska przy ul. aga skiej w I owej ”

                        Nie otwiera  przed dniem    08.12.2011 r., godz. 1215.
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- dokumenty oferty powinny by  spi te i z one wewn trz opakowania,
- kopie dokumentów powinny by  potwierdzone „za zgodno  z orygina em” przez wykonawc  lub
osob  przez niego uprawnion  (do oferty nale y za czy  pe nomocnictwo).

16. Termin sk adania ofert.
  Oferty nale y sk ada  do dnia   08.12.2011 r. do godziny 1200 w sekretariacie Urz du Miejskiego
  (I pi tro, pok. Nr 14).

17. Otwarcie ofert.
    1. Komisyjne otwarcie ofert nast pi w dniu 08.12.2011 r. godz.12.15 w siedzibie Zamawiaj cego
        w sali nr 8,  I pi tro
    2. Otwarcie ofert jest jawne.

                      3. Bezpo rednio przed otwarciem ofert Zamawiaj cy poda kwot , jak  zamierza przeznaczy  na
                          sfinansowanie zamówienia.

     4. Po stwierdzeniu nienaruszenia ofert, Komisja otworzy oferty w kolejno ci  ich z enia.
          5. Publicznie zostan  odczytane:

kwot , jak  Zamawiaj cy zamierza przeznaczy  na sfinansowanie zamówienia
nazwy i siedziby Wykonawców
ceny ofertowe

18. Zabezpieczenie nale ytego wykonania umowy nie jest wymagane.

19. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.
Wybrany wykonawca oraz wszyscy wykonawcy, którzy z yli oferty w post powaniu, zostan
niezw ocznie powiadomieni o wyborze oferty, o odrzuceniu ofert lub wykluczeniu z post powania.

     Termin i miejsce zawarcia umowy zostanie okre lony w odr bnym zawiadomieniu.

20. rodki ochrony prawnej:
                1. rodki ochrony prawnej okre la dzia  VI, rozdzia y 1-4 (art. 179 – 198) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004
                    roku. Prawo  zamówie   publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pó n. zm. ).

2. Protest wnosi si  w terminie 7 dni od dnia, w którym wykonawca powzi  lub móg  powzi  wiadomo
    o okoliczno ciach stanowi cych podstaw  jego wniesienia, z zastrze eniem protestu dotycz cego
    specyfikacji istotnych warunków zamówienia, który wnosi si  nie pó niej ni  7 dni przed up ywem
    terminu sk adania ofert.
3. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.
4. Zamawiaj cy odrzuca protest wniesiony po terminie lub wniesiony przez podmiot nieuprawniony.
5. Protest powinien wskazywa  oprotestowan  czynno  lub zaniechanie  zamawiaj cego, a tak e zawiera
    danie, zwi e przytoczenie zarzutów oraz okoliczno ci  faktycznych  i prawnych uzasadniaj cych
    wniesienie protestu.

21. Informacja dotycz ca podwykonawców.
1. Zamawiaj cy dopuszcza mo liwo  powierzenia przez Wykonawc  cz ci zamówienia Podwykonawcom.

                  W takiej sytuacji Wykonawca wskazuje w ofercie cz ci zamówienia, któr  zamierza powierzy
                  Podwykonawcy.
              2. W przypadku powierzenia cz ci zamówienia podwykonawcy - w tym zakresie stosuje si  odpowiednio
                  art. 647¹ § 2 k.c.



       22 . Zako czenie post powania.
                 Post powanie przetargowe zako czone zostanie z chwil  zawarcia umowy z wybranym Wykonawc  lub
                 gdy post powanie zostanie uniewa nione.

 ZA CZNIKI DO SIWZ.

1. Za cznik nr 1  - szczegó owy zakres zamówienia
2. Za cznik nr 2  -  oferta
3. Za cznik nr 3  -  podstawowe informacje o Wykonawcy
4. Za cznik nr 4  -  o wiadczenie o spe nieniu warunków udzia u w post powaniu
5. Za cznik nr 5  -  o wiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z post powania
6. Za cznik nr 6  -  projekt umowy

                                                                                                                             Zatwierdzam

               I owa, dn.     24 .11.2011 r.



Za cznik nr 1

                                                             do specyfikacji istotnych   warunków  zamówienia
                                                             - szczegó owy zakres zamówienia

    ZADANIA  STAWIANE  OFERENTOM.

 1. Sprawy ogólne.
       -  utrzymanie czysto ci, estetycznego wygl du i  odpowiedniego stanu sanitarnego,
           higienicznego,   przeciwpo arowego i bhp,
        - ubezpieczenie przekazanego maj tku,
        - bie ce naprawy i remonty, polegaj ce na utrzymaniu w  stanie nie pogorszonym
          obiektów,
          pomieszcze , urz dze   i sprz tu,
        - pokrywanie kosztów eksploatacji obiektów,
        - wspó dzia anie z gminnymi jednostkami organizacyjnymi, stowarzyszeniami w zakresie
          wykorzystania obiektów sportowych,
        - udost pnianie obiektów sportowych zgodnie z Regulaminem Stadionu Miejskiego
          ustalonym    Uchwa   Nr  278/4/XXXV/06  z  dnia  23 marca 2006 r.  oraz zmian
          Regulaminu Nr  112/5/XII/07 z dnia 17 grudnia 2007 roku Rady Miejskiej w I owej.

 2. Budynek administracyjno-socjalny.
        - zapewnienie ogrzewania,
        - zapewnienie ciep ej i zimnej wody,

   3. P yty boisk.
        a). p yta boiska na stadionie przy ul. Piaskowej:
             utrzymanie  i  konserwacja  p yty,  koszenie trawy ,nawo enie,  dosiewanie trawy,
             wa owanie,
             nawadnianie w celu spe nienia niezb dnych  wymogów do rozgrywania  meczy,
        b). p yta boiska przy ul. aga skiej:
             utrzymanie i konserwacja p yty, koszenie trawy, nawo enie, dosiewanie trawy,
             wa owanie,
             nawadnianie w celu spe nienia niezb dnych wymogów do rozgrywania   meczy,
        c). boiska treningowe przy ul. Piaskowej:
             utrzymanie i konserwacja p yt boisk bez spe nienia   wymogów do rozgrywania
             meczy,
        d). zabezpieczenie siatek na bramki, chor giewek do  oznaczania boiska i dla s dziów,
        e). zabezpieczenie sprz tu i materia u do malowania    linii,

 4. Basen.
        - bie ce utrzymanie czysto ci dna basenu,

     5. Trybuny.
          - systematyczne uzupe nianie i konserwowanie awek  drewnianych oraz plastykowych
            siedzisk stadionowych,

   6. Kort.
         - utrzymanie, konserwacja i naprawa ogrodzenia kortu, jego p yty i urz dze ,



     7. Boisko asfaltowe do pi ki r cznej i kosza.
          - utrzymanie, konserwacja, naprawa p yty i urz dze  oraz   malowanie linii,

  8. Bie nia.
         - utrzymanie bie ni i jej wyrównywanie, malowanie linii wg  zg aszanych potrzeb,

     9. Hydrofornia.
         - utrzymanie w sprawno ci technicznej,

10. Ogrodzenie.
         - bie ce naprawy ogrodzenia i uzupe nianie brakuj cych  elementów prefabrykowanych
           ogrodzenia,

   11. Teren stadionu ,wokó  stadionu (od ul. Piaskowej i od strony cmentarza) oraz  teren
          przyleg y do boiska przy  ul. aga skiej.
        - systematyczne koszenie terenów zielonych,
        - grabienie, zamiatanie, od nie anie i usuwanie  nieczysto ci sta ych,
        - wycinanie suchych drzew i ga zi,
        - systematyczne wycinanie dziko rosn cych krzewów i  zakrzacze ,
        - utrzymanie nag nienia w ci ej sprawno ci  technicznej,
        - utrzymanie istniej cego o wietlenia,

   Uwaga: Specyfikacja   nie   obejmuje   kosztów  inwestycyjnych  na   przekazanym
                 obiekcie.



Za cznik nr 2

Oferta

Nazwa i siedziba Wykonawcy:

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

Okre lenie przedmiotu zamówienia, którego oferta dotyczy:

„ Utrzymanie i administrowanie stadionu miejskiego przy ul. Piaskowej 2a
 oraz boiska przy ul. aga skiej w I owej ”

1.Cena za ca  przedmiotu zamówienia:

netto: ............................................................

podatek VAT: ............................................................

brutto: ............................................................

ownie brutto: ...............................................................................................................................

2.Roboty obj te zamówieniem, zamierzamy wykona  si ami w asnymi / powierzy  podwykonawcy cz
   zadania polegaj cego na:
   ……………………………………………………………………………………………………………..

   ……………………………………………………………………………………………………………..

3.O wiadczamy, e zapoznali my si  ze specyfikacj  istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do
    niej zastrze  oraz zdobyli my konieczne informacje do przygotowania oferty.
4.O wiadczamy, e zawarte w projekcie umowy warunki zosta y przez nas zaakceptowane
   i zobowi zujemy si  w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wy ej wymienionej
   warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiaj cego.
5.Wnie li my wymagane wadium przetargowe w dniu ………………….w wysoko ci ……………………
   w formie ...........................................................................................

numer konta na które nale y zwróci  wadium wniesione w pieni dzu:
……………………………………………………………………...………………………..……...........

6.Uwa amy si  za zwi zanych na czas zwi zania z ofert  okre lony w specyfikacji istotnych warunków
    zamówienia, a w przypadku przyj cia oferty do czasu zawarcia umowy.
7.Informacja dotycz ca elementów oferty stanowi cych tajemnic  przedsi biorstwa:
    ..................................................................................................................................................................
    ..................................................................................................................................................................
8.Ilo  stron oferty przetargowej od .................. do ........................

_________________________________
czytelne podpisy osób uprawnionych do

podpisywania oferty
miejscowo , data …………………….



Za cznik nr 3

Podstawowe informacje o Wykonawcy.

1. Pe na nazwa: ................................................................................................................................

2. Adres: .............................................................................................................................................

3. Nr tel./fax .............................................................................................................................................

4. Forma organizacyjna: .....................................................................................................................

5. Miejsce i data rejestracji: .....................................................................................................................

6. NIP: ....................................................,      REGON: .....................................................................

7. e-mail: .................................... http: //...........................................................................................

8. Urz d Skarbowy: ................................................................................................................................

9. Sposób prowadzenia ksi g rachunkowych: .................................................................................

10.Osoby uprawnione do reprezentowania firmy: .................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………

11.Nr rachunku bankowego: ....................................................................................................................

_________________________________
czytelne podpisy osób uprawnionych do

podpisywania oferty

miejscowo , data …………………….



Za cznik nr 4
....................................
    piecz  wykonawcy

WIADCZENIE
o spe nieniu warunków udzia u w post powaniu

Nazwa Wykonawcy:
.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

Adres:
....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

Przyst puj c do udzia u w post powaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wiadczam,
e spe niam warunki okre lone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

zamówie  publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pó n. zm.)

..........................., dnia ..................2011 r.

......................................................
( podpis i piecz  osoby upowa nionej )



Za cznik nr 5
....................................
    piecz  oferenta

WIADCZENIE
o nie podleganiu wykluczeniu z post powania

Nazwa Wykonawcy:
.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

Adres:
....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

wiadczam, e nie podlegam wykluczeniu z post powania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2
ustawy  z  dnia  29 stycznia 2004 r.  Prawo  zamówie   publicznych  (tekst jednolity Dz. U.
z  2010 r. Nr 113, poz. 759 z pó n. zm.).

..........................., dnia ..................2011 r.

......................................................
( podpis i piecz  osoby upowa nionej )



                                                         P r o j e k t
                                                                Za cznik nr 6

 UMOWA nr SSC.272.   .2011.ZZ
administrowania i utrzymania stadionu miejskiego

    W   dniu  ...............  2011  roku  w  I owej,  pomi dzy  Gmin  I owa   maj  siedzib  w  I owej  przy  ul.
eromskiego 27, reprezentowan  przez:

Adama Gliniaka - Burmistrza I owej
przy kontrasygnacie Ewy Pasternak-Jerz – Skarbnika Gminy
zwanymi dalej w tre ci "Zamawiaj cym"
a .....................................................................................................................  maj cym siedzib
w.........................................przy ul............................  reprezentowanym przez:
 1. ........................ .................................................-........................................................................
 2. ..........................................................................-........................................................................
zwanym w dalszym tek cie "Administratorem”

Niniejsza umowa jest nast pstwem wyboru Zamawiaj cego oferty Administratora w post powaniu o
udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39
i 40 ustawy Prawo zamówie  publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113,
poz. 759 z pó n. zm.).
                                                                         § 1

Na podstawie  wyboru  oferty administratora  w wyniku post powania   o zamówienie publiczne w trybie
przetargu nieograniczonego, Zamawiaj cy zleca a Administrator przyjmuje do wykonania us ugi
administracyjne, polegaj ce na realizacji zadania :
      „Administrowanie   terenu  Stadionu Miejskiego  przy  ul. Piaskowej  1a oraz  boiska
                            pi karskiego przy ul. aga skiej  w  I owej „
i w ca ym zakresie odpowiada za warunki wykonania niniejszej umowy.

                                                                        § 2
Protokólarne przekazanie maj tku nast pi o (nast pi)  z dniem ……..         roku.

                                                                         § 3

1. Warto  umowy na rok 2012 okre la si  na kwot  ................................................................
    S ownie: .............................................................................................................................
2. Zadania  zwi zane  z  utrzymaniem  i  administrowaniem  stadionu oraz boiska pi karskiego

              przy ul. aga skiej okre lone zosta y w szczegó owym zakresie zamówienia stanowi cym
              za cznik nr 1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

                                                                        § 4
1. rodki finansowe na utrzymanie i administrowanie stadionu miejskiego oraz boiska pi karskiego
    przy ul. aga skiej b  przekazywane przez Zamawiaj cego  na  podstawie miesi cznych
    faktur VAT w formie rycza towej z terminem p atno ci 14 dni od daty otrzymania faktury.
2. Wysoko   rycza tu miesi cznego odr bnie dla ka dego miesi ca,   ustalona   b dzie
     proporcjonalnie do zada   okre lonych  w za czniku Nr 1 do umowy.
3. Administrator nie mo e wierzytelno  wynikaj  z niniejszej umowy przenie  na osob  trzeci .
4. Zamawiaj cy pomniejszy   wynagrodzenie  za  dany  miesi c  w   przypadku   niewykonania
    którego    zadania  wymienionego  w  za czniku   Nr 1  specyfikacji   -  szczegó owego  zakresu
    zamówienia.
    Zap ata  za  nie  wykonanie  którego   zadania mo e nast pi  w   nast pnym  miesi cu  o ile  to
    zadanie  zostanie  wykonane w   okresie jednego miesi ca po miesi cu w którym to zadanie mia o
    by  wykonane.



5. Stawki  op at  okre lone  w za czniku Nr 1 do umowy mog  ulec   podwy szeniu   na  nast pny
    rok  w  stopniu  odpowiadaj cym   wska nikowi   wzrostu   cen   detalicznych  towarów  i  us ug
    konsumpcyjnych  w  okresie pierwszych trzech kwarta ów roku, w    którym    stawki   ulegaj
    podwy szeniu, w  stosunku  do  analogicznego okresu roku  poprzedniego.
6. Wska nik  wzrostu  cen,  o  którym  mowa w ust. 5 ustala si  na   podstawie komunikatu
    Prezesa G ównego Urz du Statystycznego.
7. Podwy szenie podstawy wymiaru mo e nast pi  od dnia 1 stycznia   ka dego roku w
     drodze     aneksu do umowy.

           8.  Administrator nie mo e dokona  przelewu przys uguj cych mu na podstawie niniejszej umowy
                wierzytelno ci na rzecz innej osoby fizycznej lub prawnej bez zgody Zamawiaj cego.

                                                                      § 5

            1. Administrator mo e powierzy  cz  zamówienia podwykonawcy za zgod  zamawiaj cego powierzenia
                 przez Wykonawc  cz ci zamówienia Podwykonawcom.
             2. W przypadku powierzenia cz ci zamówienia podwykonawcy - w tym zakresie stosuje si  odpowiednio
                  art. 647¹ § 2 k.c.
             3. Po wykonaniu przedmiotu umowy i jej odbiorze Wykonawca zobowi zany jest  przedstawi
                 Zamawiaj cemu w asne faktury i faktury wystawione przez Podwykonawc  wraz z dowodem zap aty
                 nale no ci wynikaj cej z tej faktury dla Podwykonawcy, oraz  o wiadczenie podwykonawcy, e prace
                 obj te przed on  przez wykonawc  faktur  zosta y zap acone  przez wykonawc .

                                                                      § 6

1. Umow  zawiera si  na okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2013 r.
2. Ka da ze stron mo e j  wypowiedzie  w terminie 3 miesi cznym z   zastrze eniem,  e
    koniec okresu  wypowiedzenia  winien  si    pokrywa  z ko cem roku kalendarzowego.

                                                                      § 7
Ponadto  zamawiaj cy  zastrzega  sobie prawo wypowiedzenia umowy u ytkowania w terminie 1
miesi cznym w przypadku:
- wyst pienia istotnej zmiany okoliczno ci powoduj cej,  e wykonanie umowy nie le y
   w interesie publicznym,

          - nienale ytego wykonania zada  wyszczególnionych w za czniku     Nr 1 specyfikacji
            istotnych warunków zamówienia,  na podstawie ustale  komisji z onej z przedstawicieli
            gminy,

- zgody i porozumienia obu stron.
                                                                     § 8

W sprawach nie uregulowanych niniejsz  umow  maj  zastosowanie Przepisy Kodeksu Cywilnego.

                                                                     § 9

Umow  niniejsz  sporz dzono w 2 jednobrzmi cych egzemplarzach po 1 egzemplarze dla ka dej ze stron.

Za czniki do umowy
- za cznik nr 1 do umowy
- oferta ostateczna  Administratora

Administrator:                                                           Zamawiaj cy:



                                                                                                                 Za cznik Nr 1
                     do umowy administrowania nr SSC.272.   .2011.ZZ  z dnia .......................

L.p. Wyszczególnienie  zada Termin
wykonania

(miesi c)

Kwota
rycza towa
brutto (z )

1. Sprawy ogólne.
a.

        b.
        c.

d.

- utrzymanie czysto ci, estetycznego wygl du
  odpowiedniego stanu sanitarnego, higienicznego, p.po  i
  bhp,
- ubezpieczenie przekazanego maj tku,
- bie ce naprawy i remonty, polegaj ce na utrzymaniu  w

stanie nie pogorszonym obiektów, pomieszcze , urz dze  i
  sprz tu,
- energia elektryczna,

I – XII

I
I – XII

I - XII

2. Budynek administracyjno-socjalny
a. - zapewnienie ogrzewania I-IV,   X-XII
b. - zapewnienie ciep ej i zimnej wody I - XII

3. yty boisk.
a.

     b.

      c.

      d.

      e.

- yta boiska na stadionie przy ul. Piaskowej:
   utrzymanie i konserwacja p yty, koszenie trawy,
   nawo enie, wa owanie, dosiewanie trawy, nawadnianie w
   celu spe nienia  niezb dnych wymogów do rozgrywania
   meczy,
- p yta boiska przy ul. aga skiej:

utrzymanie i konserwacja p yty, koszenie trawy,
   nawo enie, wa owanie, dosiewanie trawy, nawadnianie w
   celu spe nienia niezb dnych  wymogów do rozgrywania
   meczy,
- boiska treningowe przy ul. Piaskowej:
 utrzymanie i konserwacja p yt boisk bez spe nienia

   wymogów do rozgrywania meczy,

- zabezpieczenie, za enie siatek na bramki,
  chor giewek do  oznaczania  boiska i dla s dziów,

- zabezpieczenie sprz tu i materia u, malowanie linii
  boisk,

III – X

I – XII

I – XII

I – XII

I - XII

4. Basen.
a. - bie ce utrzymanie czysto ci dna basenu, zabezpieczenie

  przed dost pem do basenu,
III - XI

5. Trybuny.
a. - systematyczne uzupe nianie i konserwowanie awek

  drewnianych oraz plastykowych siedzisk stadionowych, I - XII

6. Kort.
a. - utrzymanie, konserwacja  i naprawa ogrodzenia kortu, jego

   p yty i urz dze ,
IV - X



7. Boisko asfaltowe do pi ki r cznej i kosza.
a. - utrzymanie, konserwacja, naprawa p yty i urz dze  oraz

  malowanie linii, IV - X
8. Bie nia.

a. - utrzymanie bie ni i jej wyrównywanie, malowanie linii wg
   zg aszanych potrzeb, III - XII

9. Hydrofornia.
a. -konserwacja i utrzymanie w sprawno ci  technicznej, I - XII

10. Ogrodzenie
a.

- bie ce naprawy ogrodzenia i uzupe nianie brakuj cych
  elementów ogrodzenia, I - XII

11. Teren stadionu, wokó  stadionu (od ul. Piaskowej i
cmentarza) oraz teren przyleg y do boiska przy ul.

aga skiej.
a.

      b.

      c.

      d.

      e.

      f.

- systematyczne koszenie terenów zielonych,

- grabienie, zamiatanie, od nie anie i usuwanie nieczysto ci
  sta ych

- wycinanie suchych drzew i ga zi,

- systematyczne wycinanie dziko rosn cych krzewów i
   zakrzacze ,

- konserwacja i utrzymanie nag nienia w ci ej
  sprawno ci    technicznej,

- utrzymanie istniej cego o wietlenia,

IV – X

I – XII

IV i IX

I – XII

III – XI

I - XII
OGÓ EM     poz. 1 do 11

ownie: ....................................................................................................................................................

 Administrator :                                              Zamawiaj cy :


