
owa: Budowa kompleksu sportowego Moje Boisko - Orlik 2012 przy ulicy
Piaskowej w I owej

Numer og oszenia: 163273 - 2010; data zamieszczenia: 23.06.2010
OG OSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

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: Budowa kompleksu sportowego Moje Boisko - Orlik 2012 przy

ulicy Piaskowej w I owej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Okre lenie przedmiotu oraz wielko ci lub zakresu zamówienia: 2.1. Budow  boiska do pi ki no nej o wymiarach

30,0 m x 62,0m o pow. ca kowitej 1860m2 ( pole do gry 26m x 56m ) - podbudowa przepuszczalna - nawierzchnia do pi ki

no nej - sztuczna trawa. Wysoko  w ókna min. 60 mm na podbudowie z kruszywa (wype nienie z trawy zgodnie z

badaniem specjalistycznego laboratorium np. Labosport) 1. Typ w ókna: monofil 2. Sk ad chemiczny w ókna; polietylen 3.

Ci ar w ókna: min. 11.000 Dtex, 4. G sto  trawy: min. 97.000 w ókien /m2. Nawierzchnia syntetyczna typu sztuczna

trawa o w ciwo ciach i technologii uk adania okre lonych w dokumentacji projektowej (za cznik nr 3 do SIWZ) i SST

(za cznik nr 2 do SIWZ). - obrze a betonowe 30x8 cm na awie betonowej oddzielaj ce s siednie elementy terenu od p yty

boiska. Wyposa enie: - bramki aluminiowe o wym. 5mx 2m , mocowane w tulejach :2 sztuki - siatki do bramek : 2 sztuki -

pi kochwyty z siatki polipropylenowej o wym. 24 x 6 m : 2 sztuki 2.2. Budow  boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 19,1 x

32,1 m o powierzchni 613,11m2 (pole do gry 15,1 x 28,1 m) Podbudowa: przepuszczalna. Nawierzchnia boiska

wielofunkcyjnego: nawierzchnia poliuretanowa wykonana o w ciwo ciach i technologii uk adania okre lonych w

dokumentacji projektowej (za cznik nr 3 do SIWZ) i SST(za cznik nr 2 do SIWZ). Technologie uk adania nawierzchni:

Warstwa podk adowa : typ ET gr.30-35 mm , mieszanina granulatu gumowego i kruszywa kwarcowego po czona

lepiszczem poliuretanowym uk adana na podbudowie z kruszyw Warstwa no na : gr.10-11 mm , bezspoinowa warstwa

elastyczna - mieszanina czarnego granulatu gumowego 1-4 mm po czona lepiszczem poliuretanowym Warstwa u ytkowa:

gr.2-3 mm , natrysk dwusk adnikowy poliuretanowy uzupe niony granulatem EPDM frakcji 0,5 - 1,5 mm kolorowy Wszystkie

warstwy musz  by  przepuszczalne dla wody. Wyposa enie do pi ki koszykowej: - obr cz do koszykówki standard i siatka

do obr czy - 2 sztuki, - tablica do koszykówki epoksydowa o wym. 105 x 180cm - 2 sztuki, - mechanizm regulacji wysoko ci

- 2 sztuki, - konstrukcja do koszykówki, montowana w tulejach - 2 sztuki. - siatka cuchowa - 2 sztuki Wyposa enie do

pi ki siatkowej: - s upki do siatkówki, aluminiowe wielofunkcyjne z regulacj  wysoko ci (badminton, tenis, siatkówka) -2

http://www.ilowa.pl


sztuki, s upek z siedzeniem dla s dziego - siatka do siatkówki -1 sztuka. 2.3. Ogrodzenie terenu - systemowe panelowe

,ocynkowane o wysoko ci 4 m , pr ty o rednicy 5 mm ; wg dokumentacji projektowej ( za cznik nr 3 do SIWZ) oraz SST (

za cznik nr 2 do SIWZ). 2.4. O wietlenie terenu O wietlenie obiektu ( boiska i dozorowe ) b  stanowi y projektory

zamocowane na 8 s upach wielok tnych ocynkowanych o wysoko ci 12m. Szczegó owe rozwi zania wg dokumentacji

projektowej (za cznik nr 3 do SIWT) oraz SST ( za cznik nr 2 do SIWZ). 2.5. Ci gi komunikacyjne Komunikacja w obr bie

kompleksu : wjazd podbudowa z kruszywa amanego gr. 15 cm ,nawierzchnia z kostki polbruk 8 cm ; chodnik z kostki

polbruk 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej ; kraw nik wtopiony zwyk y 15x25 cm , obrze e betonowe 30x8 cm

Komunikacja poza kompleksem : droga dojazdowa szeroko ci 4m na podbudowie z kruszywa amanego gr.20 cm ,

nawierzchnia z p yt betonowych a urowych gr.10 cm , kraw nik 15x30 cm ; chodnik szeroko ci 1,5m, z kostki betonowej

polbruk gr. 6cm na podsypce cementowo - piaskowej , obrze a 30x8 cm Powierzchnie nieutwardzone wokó  zaplecza

wy one traw  z rolki na podbudowie humusowej Szczegó owe rozwi zania wg dokumentacji projektowej 2.6 Budynek

zaplecza szatniowo - socjalnego : parterowy ,murowany ,dach dwuspadowy kryty blacho dachówk  Fundamenty : awy

fundamentowe zbrojone beton B20 , ciany fundamentowe z bloczków betonowych B15 ciany : z bloczków silikatowych

gr.25 cm lub z siporeksu (zabezpieczone równie  przed wilgoci ) , ocieplenie ze styropianu grubo ci 12 cm Dach :

konstrukcja j tkowa , drewno klasy K27 impregnowane Elewacja tynk cienkowarstwowy akrylowy ; cokó  z p ytek

klinkierowych ; okna pvc ; drzwi zewn trzne stalowe ocieplane ; drzwi wewn trzne p ytowe ; wentylacja grawitacyjna i

mechaniczna ( wspomagaj ca) ; w pomieszczeniach sanitarnych p ytki do wysoko ci 2m ; malowanie wewn trzne emulsyjne

Budynek przy czony do : przy cze sanitarne : kanalizacja podci nieniowa PE 90mm oraz kanalizacja grawitacyjna PVC

200mm ; przy cze wodoci gowe PE 40 mm ; zasilanie energetyczne ze z cza kablowego zintegrowanego z pomiarem

ZKP, ze z cza kablem YKY 5x16mm2 - WLZ do rozdzielnicy TE. Budynek wyposa ony w instalacje sanitarne : instalacja

wody zimnej ,instalacja ciep ej wody u ytkowej i cyrkulacji ; instalacja kanalizacji sanitarnej ;instalacja centralnego

ogrzewania ; instalacja wentylacji mechanicznej ; instalacja i kot ownia gazowa Budynek wyposa ony w instalacje

elektryczne : instalacje o wietlenia , gniazd wtyczkowych ; zasilania wentylacji 2.7 Powykonawczy pomiar geodezyjny 2.8

Przeprowadzenie bada  polowych gotowych nawierzchni boisk Szczegó owy opis przedmiotu zamówienia stanowi

za czniki : Specyfikacje techniczne ogólne i szczegó owe wykonania i odbioru robót ; przedmiary robót oraz dokumentacja

projektowa.

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

II.1.5) Wspólny S ownik Zamówie  (CPV): 45.21.22.21-1.

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: Okres w dniach: 84.

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

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Przyst puj c do niniejszego post powania ka dy Wykonawca zobowi zany jest wnie

wadium w wysoko ci 40 000,- z  (s ownie z otych: czterdzie ci tysi cy z otych). 2. Wykonawca mo e wnie  wadium jednej

lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: 1) pieni dzu, 2) por czeniach bankowych lub por czeniach

spó dzielczej kasy oszcz dno ciowo - kredytowej, z tym e por czenie kasy jest zawsze por czeniem pieni nym, 3)



gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) por czeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa

w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dna 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi biorczo ci (Dz.U. Nr

z 2007 Nr 42, poz. 275). 3. Wykonawca zobowi zany jest wnie  wadium przed up ywem terminu sk adania ofert. 4.

Wadium w pieni dzu nale y wnie  przelewem na konto Zamawiaj cego: 50 9658 0006 0000 1443 2007 0004 Bank

Spó dzielczy w I owej 5. W przypadku wadium wnoszonego w pieni dzu, jako termin wniesienia wadium przyj ty zostaje

termin uznania kwoty na rachunku Zamawiaj cego. 6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej ni  pieni dz - orygina

dokumentu potwierdzaj cego wniesienie wadium nale y z  przed up ywem terminu sk adania ofert w siedzibie

Zamawiaj cego : Urz d Miejski w I owej - sekretariat lub do czy  do oferty. 7. Nie wniesienie wadium w terminie lub w

sposób okre lony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy, a jego oferta

zostanie uznana za odrzucon  na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy.

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje si  udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIA U W POST POWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPE NIANIA TYCH

WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre lonej dzia alno ci lub czynno ci, je eli przepisy prawa nak adaj

obowi zek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spe niania tego warunku

O udzielenie zamówienia mog  ubiega  si  Wykonawcy, którzy spe niaj  warunki udzia u okre lone w art. 22 ust.

1 ustawy PZP 1.1. Spe nienie warunków udzia u odnosz cych si  do posiadania niezb dnej wiedzy i

do wiadczenia, dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz sytuacji finansowej i

ekonomicznej zostanie ocenione wed ug poni szych zasad: 1) udokumentowane nale yte wykonanie, w ci gu

ostatnich 5 lat przed dniem wszcz cia post powania o udzielenie zamówienia, a je eli okres prowadzenia

dzia alno ci jest krótszy - w tym okresie, robót budowlanych polegaj cych na budowie boisk sportowych, w tym:

jednego boiska pi karskiego z nawierzchni  z trawy syntetycznej o pow. min. 1800 m2 i jednego boiska z

nawierzchni  syntetyczn  poliuretanow  o pow. min. 600 m2 (z podaniem ich warto ci, dat wykonania oraz

odbiorców). 2)Dysponowanie , w celu wykonania zamówienia przynajmniej 1 osob  posiadaj  uprawnienia do

kierowania robotami budowlanymi o specjalno ci: a) konstrukcyjno-budowlanej, b) instalacyjnej w zakresie : sieci,

instalacji i urz dze  cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoci gowych i kanalizacyjnych, c) instalacyjnej w

zakresie : sieci, instalacji i urz dze  elektrycznych i elektroenergetycznych. 3) ubezpieczenie Wykonawcy od

odpowiedzialno ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia alno ci o warto ci nie mniejszej ni  500 000 PLN. 2.

Ocena spe nienia warunków udzia u w post powaniu zostanie dokonana wg formu y: spe nia - nie spe nia, w

oparciu o informacje zawarte w dokumentach i o wiadczeniach (wymaganych przez Zamawiaj cego i podanych w

SIWZ) do czonych do oferty.

III.3.2) Wiedza i do wiadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spe niania tego warunku

W celu potwierdzenia spe nienia warunku posiadania przez Wykonawc  niezb dnej wiedzy i do wiadczenia oraz

dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia do oferty do czy  nale y: 1) Wykaz wykonanych w

ci gu ostatnich 5 lat przed dniem wszcz ciem post powania tj. przed dat  publikacji og oszenia o zamówieniu, a

je eli okres prowadzenia dzia alno ci jest krótszy - w tym okresie, robót budowlanych polegaj cych na budowie

boisk sportowych, w tym: jednego boiska pi karskiego z nawierzchni  z trawy syntetycznej o pow. min. 1800m2 i



jednego boiska z nawierzchni  syntetyczn  poliuretanow  o pow. min. 600 m2, z podaniem ich warto ci, dat

wykonania oraz odbiorców. Do wykazu Wykonawca zobowi zany jest do czy  dokumenty potwierdzaj ce, e

roboty te zosta y wykonane nale ycie (referencje, protoko y odbioru, itp.) Wykaz nale y sporz dzi  zgodnie ze

wzorem stanowi cym Za cznik Nr 5 do SIWZ. 2) Dokumenty potwierdzaj ce posiadanie uprawnie  budowlanych

do kierowania robotami budowlanymi przez wskazane osoby w zakresie niezb dnym do wykonania zamówienia w

specjalno ciach: a) konstrukcyjno-budowlanej, b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz dze  cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodoci gowych i kanalizacyjnych, c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz dze

elektrycznych i elektroenergetycznych oraz za wiadczenia, wydane przez w ciw  izb  samorz du zawodowego

(Okr gow  Izb  In ynierów Budownictwa), potwierdzaj ce wpis danej osoby na list  cz onków w ciwej izby.

III.3.3) Potencja  techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spe niania tego warunku

Wykaz o wiadcze  lub dokumentów potwierdzaj cych spe nianie warunków jako ciowych, które nale y do czy

do oferty: A. Dokumenty dotycz ce nawierzchni poliuretanowej: 1.Certyfikat lub deklaracja zgodno ci z norm

PN-EN 14877:2008, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wyniki bada

specjalistycznego laboratorium potwierdzaj ce parametry oferowanej nawierzchni np. Labosport, lub dokument

równowa ny. 2.Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta. 3.Atest PZH dla

oferowanej nawierzchni. 4.Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na

realizowan  inwestycj  wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na t  nawierzchni . B.

Dokumenty dotycz ce nawierzchni z trawy syntetycznej: 1.Raport z bada  przeprowadzonych przez laboratorium

(Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), dotycz cy oferowanej nawierzchni, potwierdzaj cy zgodno  jej

parametrów z Handbook of Test Methods for Football Turf (dost pny na FIFA.com). 2.Certyfikat lub deklaracja

zgodno ci z norm  PN-EN 15330-1:2008, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub

wyniki bada  specjalistycznego laboratorium potwierdzaj ce parametry oferowanej nawierzchni np. Labosport,

ISA-Sport , Sports Labs Ltd lub dokument równowa ny. 3.Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona

przez jej producenta. 4.Atest PZH dla oferowanej nawierzchni. 5.Autoryzacja producenta trawy syntetycznej,

wystawiona dla wykonawcy na realizowan  inwestycj  wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez

producenta na t  nawierzchni .

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spe niania tego warunku

2)Dysponowanie , w celu wykonania zamówienia przynajmniej 1 osob  posiadaj  uprawnienia do kierowania

robotami budowlanymi o specjalno ci: a) konstrukcyjno-budowlanej, b) instalacyjnej w zakresie : sieci, instalacji i

urz dze  cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoci gowych i kanalizacyjnych, c) instalacyjnej w zakresie :

sieci, instalacji i urz dze  elektrycznych i elektroenergetycznych. Do oferty nale y za czy  dokumenty

potwierdzaj ce posiadanie uprawnie  budowlanych do kierowania robotami budowlanymi przez wskazane osoby

w zakresie niezb dnym do wykonania zamówienia w specjalno ciach: a) konstrukcyjno-budowlanej, b)

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz dze  cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoci gowych i

kanalizacyjnych, c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz dze  elektrycznych i elektroenergetycznych oraz

za wiadczenia, wydane przez w ciw  izb  samorz du zawodowego (Okr gow  Izb  In ynierów Budownictwa),

potwierdzaj ce wpis danej osoby na list  cz onków w ciwej izby.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa



Opis sposobu dokonywania oceny spe niania tego warunku

W celu potwierdzenia spe nienia warunku znajdowania si  przez Wykonawc  w sytuacji ekonomicznej i finansowej

zapewniaj cej wykonanie zamówienia do oferty do czy  nale y: 1) Polis , a w przypadku jej braku inny dokument

potwierdzaj cy, e Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno ci cywilnej w zakresie prowadzonej

dzia alno ci o warto ci nie mniejszej ni  500 000 PLN. Przy sk adaniu ofert przez Wykonawców wspólnie

ubiegaj cych si  o udzielenie zamówienia Wykonawcy mog  z  jedn  wspóln  polis  potwierdzaj , e

wszyscy Wykonawcy s  ubezpieczeni od odpowiedzialno ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia alno ci o

warto ci nie mniejszej ni  500 000 PLN.

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

wykaz robót budowlanych w zakresie niezb dnym do wykazania spe niania warunku wiedzy i do wiadczenia,

wykonanych w okresie ostatnich pi ciu lat przed up ywem terminu sk adania ofert albo wniosków o

dopuszczenie do udzia u w post powaniu, a je eli okres prowadzenia dzia alno ci jest krótszy - w tym okresie,

z podaniem ich rodzaju i warto ci, daty i miejsca wykonania oraz za czeniem dokumentu potwierdzaj cego, e

roboty zosta y wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawid owo uko czone

wykaz osób, które b  uczestniczy  w wykonywaniu zamówienia, w szczególno ci odpowiedzialnych za

wiadczenie us ug, kontrol  jako ci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich

kwalifikacji zawodowych, do wiadczenia i wykszta cenia niezb dnych dla wykonania zamówienia, a tak e

zakresu wykonywanych przez nie czynno ci, oraz informacj  o podstawie do dysponowania tymi osobami

wiadczenie, e osoby, które b  uczestniczy  w wykonywaniu zamówienia, posiadaj  wymagane

uprawnienia, je eli ustawy nak adaj  obowi zek posiadania takich uprawnie

op acon  polis , a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzaj cy, e wykonawca jest ubezpieczony od

odpowiedzialno ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia alno ci zwi zanej z przedmiotem zamówienia

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

aktualn  informacj  z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre lonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy,

wystawion  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

aktualn  informacj  z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre lonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy,

wystawion  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

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

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

eromskiego 25, pokój nr 3.

IV.4.4) Termin sk adania wniosków o dopuszczenie do udzia u w post powaniu lub ofert: 12.07.2010 godzina 12:00,

miejsce: Urz d Miejski, 68-120 I owa, ul. eromskiego 27, pokój nr 14, Sekretariat Urz du.

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

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz ce finansowania projektu/programu ze rodków Unii Europejskiej:

Zadanie inwestycyjne realizowane jest przy dofinansowaniu z bud etu Pa stwa w ramach Programu pn. Moje Boisko-Orlik

2012.

http://www.ilowa.pl


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


