
Swarzędz: Kompleksowe utrzymanie, pielęgnacja i sprzątanie boisk 
sportowych SCSiR wraz z terenem przyległym przy ul. Św. Marcin 1 w 
Swarzędzu
Numer ogłoszenia: 55545 - 2011; data zamieszczenia: 16.02.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Swarzędz , Rynek 1, 62-020 Swarzędz, woj. 
wielkopolskie, tel. (061) 65 12 000, faks (061) 65 12 211.

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.swarzedz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowe 
utrzymanie, pielęgnacja i sprzątanie boisk sportowych SCSiR wraz z terenem 
przyległym przy ul. Św. Marcin 1 w Swarzędzu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest: Kompleksowe utrzymanie, pielęgnacja i sprzątanie 
boisk sportowych SCSiR wraz z terenem przyległym przy ul. Św. Marcin 1 w 
Swarzędzu według poniższego wyszczególnienia. (CPV): 77320000-9 Płyta główna 
(PG), powierzchnia: 10.550 m² Marzec: aeracja bolcami pełnymi, piaskowanie - 
piach o granulacji 1 do 2 mm, 80 ton, dosiew trawy - mieszanka traw sportowych, 
35g/m² Kwiecień: nawożenie - nawóz zawierający azot w postaci siarczanu amonu, 
20g/m², oprysk przeciwko chorobom grzybowym, 20ml/100 m² oprysk przeciwko 
chwastom dwuliściennym, 20ml/100 m² Maj: aeracja bolcami pełnymi, piaskowanie 
- piach o granulacji 1 do 2 mm, 80 ton, Czerwiec: nawożenie - nawóz zawierający 
do 40% azotu otoczkowanego polimerem, (połowa) 20g/m², oprysk przeciwko 
chwastom dwuliściennym, 20ml/100 m² Sierpień: nawożenie - saletra wapniowa, 
20g/m². (koniec) oprysk przeciwko chorobom grzybowym, 20ml/100 m² Wrzesień: 
aeracja bolcami pełnymi. Październik/:aeracja bolcami pustymi, Listopad zamiatanie 
wyciągniętych aeratorem wykorków, piaskowanie - piach o granulacji 1 do 2mm, 80 
ton. Wymiana trawy sportowej z rolki dla boisk piłkarskich- do 400m² wraz ze 
zdjęciem starej i położeniem nowej trawy lub regeneracja w postaci dosiewu trawy 
w szczególnie zniszczonych miejscach na boisku - do 400m² Koszenie i wywóz 
skoszonej trawy - do 40 razy, 10.550 m² Malowanie linii farbą - do 15 razy. 
Przygotowanie boiska przed meczami - do 40 razy. Podlewanie boiska - do 60 razy. 
Prace porządkowe na trybunach i wywóz śmieci - do 40 razy. Prace porządkowe na 
terenie przyległym do boiska i wywóz śmieci - do 10 razy, 3.000 m² Płyta 
treningowa boczna (PB), powierzchnia 7.150 m² Marzec: aeracja bolcami pełnymi, 
piaskowanie - piach o granulacji 1 do 2 mm, 80 ton, dosiew trawy - mieszanka traw 
sportowych, 35g/m² Kwiecień: nawożenie - nawóz zawierający azot w postaci 



siarczanu amonu, 20g/m², oprysk przeciwko chorobom grzybowym, 20ml/ 100m², 
oprysk przeciwko chwastom dwuliściennym, 20ml/100 m², Maj: aeracja bolcami 
pełnymi. Czerwiec: nawożenie - nawóz zawierający do 40% azotu otoczkowanego 
polimerem, (połowa) 20g/m², oprysk przeciwko chwastom dwuliściennym, 
20ml/100 m², Sierpień: nawożenie - saletra wapniowa, 20g/m², (koniec) oprysk 
przeciwko chorobom grzybowym, 20ml/100m² Październik/:aeracja bolcami 
pustymi, Listopad zamiatanie wyciągniętych aeratorem wykorków, piaskowanie - 
piach o granulacji 1 do 2mm, 80 ton. Koszenie i wywóz skoszonej trawy - do 30 
razy, 9.450 m² Malowanie linii farbą - do 10 razy. Przygotowanie boiska przed 
meczami i treningami - do 35 razy. Podlewanie boiska - do 30 razy. Prace 
porządkowe na trybunach i wywóz śmieci - do 35 razy. Prace porządkowe na terenie 
przyległym do boiska i wywóz śmieci - do 10 razy, 2.300 m². Płyta treningowa tylna 
(PT), powierzchnia: 6.400 m² Marzec: aeracja bolcami pełnymi, piaskowanie - piach 
o granulacji 1 do 2 mm, 80 ton, dosiew trawy - mieszanka traw sportowych, 
35g/m² Kwiecień: nawożenie - nawóz zawierający azot w postaci siarczanu amonu, 
20g/m², oprysk przeciwko chorobom grzybowym, 20ml/100 m², oprysk przeciwko 
chwastom dwuliściennym, 20ml/100m², Maj: aeracja bolcami pełnymi. Czerwiec: 
nawożenie - nawóz zawierający do 40% azotu otoczkowanego polimerem, (połowa) 
20g/m², oprysk przeciwko chwastom dwuliściennym, 20ml/100 m², Sierpień: 
nawożenie - saletra wapniowa, 20g/m², (koniec) oprysk przeciwko chorobom 
grzybowym, 20ml/100 m² Październik/:aeracja bolcami pustymi. Listopad 
zamiatanie wyciągniętych aeratorem wykorków. piaskowanie - piach o granulacji 1 
do 2mm, 80 ton. Koszenie i wywóz skoszonej trawy - do 15 razy, 9.260 m² 
Malowanie linii farbą - do 6 razy. Przygotowanie boiska przed meczami i treningami 
- do 5 razy. Podlewanie boiska - 10 razy. Prace porządkowe na terenie przyległym 
do boiska oraz wywóz śmieci- do 10 razy, 2860 m² Sprzątanie terenu wokół hali 
sportowej i hotelu (THH), powierzchnia: 5.200m² Prace porządkowe na terenie 
przed wejściem głównym do hali sportowej - do 10 razy, kostka brukowa, 600m². 
Prace porządkowe na parkingach wokół hali sportowej - do 10 razy, 2 żużlowe 
parkingi i 1 asfaltowy parking, 3.150m². Koszenie i porządkowanie zieleni na 
skarpie przy hali sportowej i w jej sąsiedztwie - do 10 razy, 800m². Koszenie i 
porządkowanie zieleni przed hotelem od strony boiska treningowego (płyta boczna) 
- do 10 razy, 650m²..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień 
uzupełniających

• Zamówienie uzupełniające zostanie udzielone w wysokości max 50% wartości 
zamówienia podstawowego. Zamówienie uzupełniające zostanie udzielone w 
przypadku konieczności wykonania zamówień tego samego rodzaju co 
zamówienie podstawowe.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.32.00.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 
30.11.2011.



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

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w 
wysokości 5400,00 zł

III.2) ZALICZKI

• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania 
zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że 
zrealizowali w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 
okresie, co najmniej 2 usługi, polegające na utrzymaniu, pielęgnacji i 
sprzątaniu boisk sportowych o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł 
każda. Zamawiający oceni spełnianie tego warunku na podstawie 
dokumentów złożonych wraz z ofertą w zakresie spełnia - nie spełnia

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy są ubezpieczeni od 
odpowiedzialności cywilnej - tzn posiadają polisę ubezpieczeniową OC 
od prowadzonej działalności gospodarczej. Zamawiający oceni 
spełnianie tego warunku na podstawie dokumentów złożonych wraz z 
ofertą w zakresie spełnia - nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA 
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę 
warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz 
oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy 
przedłożyć:

• wykaz  wykonanych,  a  w  przypadku  świadczeń  okresowych  lub 
ciągłych  również  wykonywanych,  dostaw  lub  usług  w  zakresie 
niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia 
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert 
albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli 
okres  prowadzenia  działalności  jest  krótszy  -  w  tym  okresie,  z 



podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz 
załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi 
zostały wykonane lub są wykonywane należycie 

• opłaconą  polisę,  a  w  przypadku  jej  braku  inny  dokument 
potwierdzający,  że  wykonawca  jest  ubezpieczony  od 
odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie  prowadzonej  działalności 
związanej z przedmiotem zamówienia 

• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na 
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

•

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne 
tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią 
osoby niepełnosprawne: 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: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w 
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 
wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja 
istotnych warunków zamówienia: http://bip.swarzedz.eu
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod 
adresem: Siedziba Zamawiającego Rynek 1 62-020 Swarzędz pok. 410.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu lub ofert: 24.02.2011 godzina 10:00, miejsce: Siedziba 
Zamawiającego Rynek 1 62-020 Swarzędz Biuro Obsługi Interesanta - Kancelaria 
Urzędu.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu 
składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania 
projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Postępowanie o udzielenia 



zamówienia prowadzone w imieniu Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji na 
mocy porozumienia z Urzędem Gminy i Miasta w Swarzędzu z dnia 04 lutego 2011 
roku.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie 
zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu 
Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy 
udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o 
Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie 
całości lub części zamówienia: nie


