
Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj  Istotnych Warunków Zamówienia:
www.ilowa.pl, www.ilowa.info.pl

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

Numer og oszenia: 308803 - 2011; data zamieszczenia: 25.11.2011
OG OSZENIE O ZAMÓWIENIU - us ugi

Zamieszczanie og oszenia: obowi zkowe.

Og oszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ CY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urz d Miejski w I owej , ul. eromskiego 27, 68-120 I owa, woj. lubuskie, tel. 0-68 368 14 00, faks

0-68 368 14 01.

Adres strony internetowej zamawiaj cego: www.ilowa.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ CEGO: Administracja samorz dowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKRE LENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj cego: Utrzymanie i administrowanie stadionu miejskiego przy ul.

Piaskowej 2a oraz boiska przy ul. aga skiej w I owej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: us ugi.

II.1.3) Okre lenie przedmiotu oraz wielko ci lub zakresu zamówienia: 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,
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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,.

II.1.4) Czy przewiduje si  udzielenie zamówie  uzupe niaj cych: nie.

II.1.5) Wspólny S ownik Zamówie  (CPV): 75.12.40.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza si  z enie oferty cz ciowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza si  z enie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zako czenie: 31.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat 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.

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje si  udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.4) INFORMACJA O O WIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ  DOSTARCZY  WYKONAWCY W CELU

POTWIERDZENIA SPE NIANIA WARUNKÓW UDZIA U W POST POWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU

NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spe niania przez wykonawc  warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy,

oprócz o wiadczenia o spe nieniu warunków udzia u w post powaniu, nale y przed :

koncesj , zezwolenie lub licencj

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale y

przed :

wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z w ciwego rejestru, je eli odr bne przepisy wymagaj  wpisu do rejestru, w celu wykazania

braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcze niej ni  6 miesi cy



przed up ywem terminu sk adania wniosków o dopuszczenie do udzia u w post powaniu o udzielenie zamówienia

albo sk adania ofert, a w stosunku do osób fizycznych o wiadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

aktualne za wiadczenie w ciwego naczelnika urz du skarbowego potwierdzaj ce, e wykonawca nie zalega z

op acaniem podatków lub za wiadczenie, e uzyska  przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz enie

na raty zaleg ych p atno ci lub wstrzymanie w ca ci wykonania decyzji w ciwego organu - wystawione nie

wcze niej ni  3 miesi ce przed up ywem terminu sk adania wniosków o dopuszczenie do udzia u w

post powaniu o udzielenie zamówienia albo 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 i spo eczne, lub potwierdzenie, e uzyska  przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub

roz enie na raty zaleg ych p atno ci lub wstrzymanie w ca ci wykonania decyzji w ciwego organu -

wystawione nie wcze niej ni  3 miesi ce przed up ywem terminu sk adania wniosków o dopuszczenie do udzia u

w post powaniu o udzielenie zamówienia albo sk adania ofert

III.7) Czy ogranicza si  mo liwo  ubiegania si  o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50

% pracowników stanowi  osoby niepe nosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najni sza cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona b dzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje si  istotne zmiany postanowie  zawartej umowy w stosunku do tre ci oferty, na podstawie której

dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost pna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.ilowa.pl, www.ilowa.info.pl

Specyfikacj  istotnych warunków zamówienia mo na uzyska  pod adresem: Urz d Miejski w I owej, 68-120 I owa, ul.

eromskiego 27.

IV.4.4) Termin sk adania wniosków o dopuszczenie do udzia u w post powaniu lub ofert: 08.12.2011 godzina 12:00,

miejsce: Urz d Miejski w I owej, 68-120 I owa, ul. eromskiego 27, Sekretariat.

IV.4.5) Termin zwi zania ofert : okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk adania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje si  uniewa nienie post powania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania

rodków pochodz cych z bud etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj cych zwrotowi rodków z pomocy udzielonej

przez pa stwa cz onkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które mia y by  przeznaczone

na sfinansowanie ca ci lub cz ci zamówienia: nie
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