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Ogłoszenie nr 610154-N-2019 z dnia 2019-10-15 r.  

 

Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych na terenie miasta Kalisza 
 w podziale na 4 Części 

 
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane  
 
 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe  
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego  
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej: Nie  
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, 
których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą 
realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami 
grup społecznie marginalizowanych: Nie  
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie  
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli 
przeprowadzenie postępowania: Nie  
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie  
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich 
Unii Europejskiej: Nie  
 
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Kalisz, krajowy numer identyfikacyjny 25085587700000, ul. 
Główny Rynek  20 , 62-800  Kalisz, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 48 627 654 300, e-
mail zam.publ@um.kalisz.pl, Adres strony internetowej (URL): http://www.kalisz.pl  
 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa  
 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):  
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania 
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z 
innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za 
przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania 
odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z 
zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych 
zamawiających):  
 

I.4) KOMUNIKACJA:  
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać 
pod adresem (URL): Tak  
www.bip.kalisz.pl, www.bip.umkalisz.pl - zakładka „Ogłoszenia” / „Zamówienia publiczne”  
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia: Tak  
www.bip.kalisz.pl, www.bip.umkalisz.pl - zakładka „Ogłoszenia” / „Zamówienia publiczne”  
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać 
pod adresem: Nie  
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:  
Elektronicznie: Nie 
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Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w 
inny sposób: Nie  
 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w 
inny sposób: Tak  
Inny sposób: oferty pod rygorem nieważności należy złożyć w formie pisemnej, zgodnie z 
wymaganiami SIWZ.  
Adres: wyłącznie pokój nr 309 (sekretariat Wiceprezydenta Miasta Kalisza) mieszczący się na III 
piętrze budynku Urzędu Miasta Kalisza przy ul. T. Kościuszki 1a w Kaliszu  
 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, 
które nie są ogólnie dostępne: Nie 
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zagospodarowanie terenów 
rekreacyjnych na terenie miasta Kalisza w podziale na 4 Części  
Numer referencyjny: WRM.271.01.46.2019  
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny: 
Nie  
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane  
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych  
Zamówienie podzielone jest na części: Tak  
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu 
do: wszystkich części  
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa 
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 
budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa siłowni zewnętrznej, modernizacja górki 
saneczkowej oraz przebudowa schodów na górkę saneczkową przy ul. Tuwima, modernizacja 
części ogrodu wraz z utworzeniem ścieżki ekologicznej „Eko-Przystań” przy Publicznym 
Przedszkolu nr 30, budowa placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej na terenie „Zielonego 
miejsca odpoczynku i spotkań Sulisławiczan”, rozbudowa i przebudowa placu zabaw przy ul. Marii 
Dąbrowskiej, na podstawie dokumentów określonych w pkt. 4.7. SIWZ. 2. Przedmiot zamówienia 
został podzielony na następujące Części: Część 1: Budowa siłowni zewnętrznej, modernizacja górki 
saneczkowej oraz przebudowa schodów na górkę saneczkową przy ul. Tuwima; Część 2: 
Modernizacja części ogrodu wraz z utworzeniem ścieżki ekologicznej „Eko-Przystań” przy 
Publicznym Przedszkolu nr 30 im. Krasnala Hałabały; Część 3: Budowa placu zabaw z elementami 
siłowni zewnętrznej na terenie „Zielonego miejsca odpoczynku i spotkań Sulisławiczan”; Część 4: 
Rozbudowa i przebudowa placu zabaw przy ul. Marii Dąbrowskiej, szczegóły w dalszej części 
ogłoszenia. 3. Szczegółowy zakres rzeczowy, zakres prac i sposób ich realizacji określony został w 
SIWZ i załącznikach do SIWZ.  
II.5) Główny kod CPV: 45112720-8  
Dodatkowe kody CPV:  
Kod CPV 
45112723-9 
45212140-9 
45100000-8 
45262300-4 
45342000-6 
45233200-1 
45112710-5 
37535200-9 
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II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w 
art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak  
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone 
zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 1) w 
przypadku Części 1: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w 
art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp o wartości nie przekraczającej 20.000,00 PLN, które będą polegać na 
powtórzeniu robót składających się na zamówienie podstawowe, w szczególności wymienionych w 
kosztorysie złożonym przez Wykonawcę przed zawarciem umowy lub kosztorysie inwestorskim. 
Zamówienia te będą mogły zostać udzielone gdy będzie to korzystne dla Zamawiającego lub 
wpłynie to na poprawę bezpieczeństwa lub walorów użytkowania obiektu oraz po zabezpieczeniu 
odpowiednich środków finansowych na sfinansowanie wyżej wymienionych zamówień. Ponadto 
zamówienia te będą udzielane z uwzględnieniem warunków zawartych w umowie dla zamówienia 
podstawowego, w oparciu o ceny zawarte w kosztorysie złożonym przez Wykonawcę przed 
zawarciem umowy, a jeśli nie będzie to możliwe, na warunkach wynegocjowanych przez 
Zamawiającego i Wykonawcę. 2) w przypadku Części 2: Zamawiający przewiduje możliwość 
udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp o wartości nie 
przekraczającej 60.000,00 PLN, które będą polegać na powtórzeniu robót składających się na 
zamówienie podstawowe, w szczególności wymienionych w kosztorysie złożonym przez 
Wykonawcę przed zawarciem umowy lub kosztorysie inwestorskim. Zamówienia te będą mogły 
zostać udzielone gdy będzie to korzystne dla Zamawiającego lub wpłynie to na poprawę 
bezpieczeństwa lub walorów użytkowania obiektu oraz po zabezpieczeniu odpowiednich środków 
finansowych na sfinansowanie wyżej wymienionych zamówień. Ponadto zamówienia te będą 
udzielane z uwzględnieniem warunków zawartych w umowie dla zamówienia podstawowego, w 
oparciu o ceny zawarte w kosztorysie złożonym przez Wykonawcę przed zawarciem umowy, a jeśli 
nie będzie to możliwe, na warunkach wynegocjowanych przez Zamawiającego i Wykonawcę. 3) w 
przypadku Części 3: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w 
art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp o wartości nie przekraczającej 25.000,00 PLN, które będą polegać na 
powtórzeniu robót składających się na zamówienie podstawowe, w szczególności wymienionych w 
kosztorysie złożonym przez Wykonawcę przed zawarciem umowy lub kosztorysie inwestorskim. 
Zamówienia te będą mogły zostać udzielone gdy będzie to korzystne dla Zamawiającego lub 
wpłynie to na poprawę bezpieczeństwa lub walorów użytkowania obiektu oraz po zabezpieczeniu 
odpowiednich środków finansowych na sfinansowanie wyżej wymienionych zamówień. Ponadto 
zamówienia te będą udzielane z uwzględnieniem warunków zawartych w umowie dla zamówienia 
podstawowego, w oparciu o ceny zawarte w kosztorysie złożonym przez Wykonawcę przed 
zawarciem umowy, a jeśli nie będzie to możliwe, na warunkach wynegocjowanych przez 
Zamawiającego i Wykonawcę. 4) w przypadku Części 4: Zamawiający przewiduje możliwość 
udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp o wartości nie 
przekraczającej 10.000,00 PLN, które będą polegać na powtórzeniu robót składających się na 
zamówienie podstawowe, w szczególności wymienionych w kosztorysie złożonym przez 
Wykonawcę przed zawarciem umowy lub kosztorysie inwestorskim. Zamówienia te będą mogły 
zostać udzielone gdy będzie to korzystne dla Zamawiającego lub wpłynie to na poprawę 
bezpieczeństwa lub walorów użytkowania obiektu oraz po zabezpieczeniu odpowiednich środków 
finansowych na sfinansowanie wyżej wymienionych zamówień. Ponadto zamówienia te będą 
udzielane z uwzględnieniem warunków zawartych w umowie dla zamówienia podstawowego, w 
oparciu o ceny zawarte w kosztorysie złożonym przez Wykonawcę przed zawarciem umowy, a jeśli 
nie będzie to możliwe, na warunkach wynegocjowanych przez Zamawiającego i Wykonawcę.  
 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta 
umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: data 
zakończenia: 2020-05-15  
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SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM  
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU  
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o 
ile wynika to z odrębnych przepisów  
Określenie warunków: nie dotyczy.  
Informacje dodatkowe nie dotyczy.  
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  
Określenie warunków: nie dotyczy.  
Informacje dodatkowe nie dotyczy.  
III.1.3) Zdolno ść techniczna lub zawodowa  
Określenie warunków: Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna 
Wykonawców, którzy: 1) w przypadku składania oferty na Część 1 zamówienia - wykażą 
wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: a) co najmniej jednej roboty budowlanej o 
wartości brutto nie mniejszej niż 40.000,00 PLN polegającej na budowie placu zabaw lub siłowni 
zewnętrznej (lub budowie placu zabaw wraz z siłownią zewnętrzną), która została wykonana w 
sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona, b) co 
najmniej jednej roboty budowlanej o wartości brutto nie mniejszej niż 10.000,00 PLN polegającej 
na budowie schodów żelbetowych, która została wykonana w sposób należyty oraz zgodnie z 
zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona; Zamawiający dopuszcza wykazanie 
spełniania powyższego warunku poprzez przedstawienie wykonanych usług łącznie w ramach 
jednego zamówienia lub oddzielnie. 2) w przypadku składania oferty na Część 2 zamówienia - 
wykażą wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej o 
wartości brutto roboty budowlanej nie mniejszej niż 150.000,00 PLN polegającej na 
zagospodarowaniu terenu z elementami małej architektury, która została wykonana w sposób 
należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona; 3) w przypadku 
składania oferty na Część 3 zamówienia - wykażą wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej o wartości brutto nie mniejszej niż 90.000,00 PLN 
polegającej na budowie placu zabaw lub siłowni zewnętrznej (lub budowie placu zabaw wraz z 
siłownią zewnętrzną), która została wykonana w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej i prawidłowo ukończona; 4) w przypadku składania oferty na Część 4 zamówienia - 
wykażą wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej o 
wartości brutto nie mniejszej niż 25.000,00 PLN polegającej na budowie placu zabaw lub siłowni 
zewnętrznej (lub budowie placu zabaw wraz z siłownią zewnętrzną), która została wykonana w 
sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona; Zamawiający 
uznaje za wystarczające wskazanie w wykazie, o którym mowa w pkt. 12.6.1) SIWZ tylko takich 
robót budowlanych, które potwierdzą spełnianie warunków postawionych przez Zamawiającego. 5) 
skierują do realizacji zamówienia – w przypadku Części 1, Części 2, Części 3 i Części 4 – osobę, 
która posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno–
budowlanej i pełnić będzie funkcję kierownika robót w wyżej wymienionej specjalności - może to 
być ta sama osoba dla wszystkich Części, na które składana jest oferta. Kierownik robót powinien 
posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. 
U. z 2019r., poz. 1186) oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 
2019r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019r., poz. 831) lub odpowiadające im ważne 
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. 
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Zamawiający określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza, 
zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane, odpowiadające im uprawnienia osób, których 
odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach 
odrębnych (m.in. ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych 
nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej(Dz. U. z 2018 r. poz. 2272)).  
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia 
wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie  
Informacje dodatkowe:  
 
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA  
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp  
III.2.2) Zamawiaj ący przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy 
Pzp: Tak  
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:  
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)  
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)  
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)  
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)  
 
III.3) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWC Ę W CELU 
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ 
SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA 
SELEKCJI  
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu: Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: Nie  
 
III.4) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ 
WYKONAWC Ę W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU 
POTWIERDZENIA OKOLICZNO ŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 
USTAWY PZP:  
1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 
ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2) 
zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie 
zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziałuw postępowaniu, lub inny dokument 
potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w 
sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności 
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3) zaświadczenie właściwej 
terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z 
opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z 
właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4) 
odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku 
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podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 5) oświadczenie Wykonawcy o 
braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o 
zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 
albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumenty potwierdzające dokonanie 
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego 
porozumienia w sprawie spłat tych należności; 6) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia 
wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 7) 
oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których 
mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019r. poz. 
1170 z późn. zm.). Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji 
innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia na wezwanie 
Zamawiającego w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. III.4)1)-7) 
niniejszego ogłoszenia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia każdy z wykonawców zobowiązany jest do złożenia na wezwanie Zamawiającego 
dokumentów, o których mowa w pkt. III.4)1)-7) niniejszego ogłoszenia dotyczących każdego z 
nich. W przypadku Wykonawców lub innych podmiotów, o których mowa wyżej prowadzących 
działalność w formie spółki cywilnej zaświadczenia, o których mowa wyżej w pkt. III.4)2)-3) 
należy przedstawić w odniesieniu do wszystkich wspólników z osobna, jak i samej spółki. 
Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby 
mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument 
wskazany w pkt III.4)1) niniejszego ogłoszenia, składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w 
przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ 
sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub 
miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym 
w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument 
miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem (wystawionym nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) zawierającym oświadczenie tej 
osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem 
samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej 
osoby. Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – zamiast dokumentów, o których mowa w 
pkt. III.4)2)-4) niniejszego ogłoszenia – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w 
którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że: a) nie 
zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że 
zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi 
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie 
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 
ofert; b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – zamiast dokumentów, o których mowa w 
pkt. III.4)1) niniejszego ogłoszenia – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w 
przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ 
sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub 
miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym 
w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się 
dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem (wystawionym odpowiednio nie 
wcześniej niż 3 lub 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – patrz wyżej) zawierającym 
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odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego 
reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem 
lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub 
miejsce zamieszkania tej osoby.  
 

III.5) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 
WYKONAWC Ę W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU 
POTWIERDZENIA OKOLICZNO ŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 
USTAWY PZP  
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W P OSTĘPOWANIU:   
1) wykaz należycie wykonanych, w tym zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo 
ukończonych, robót budowlanych spełniających warunki o których mowa w pkt. III.1.3)1)-4) 
niniejszego ogłoszenia – wzór wykazu (wymagany zakres informacji) stanowi załącznik do SIWZ 
(Doświadczenie zawodowe); 2) dowody określające czy roboty budowlane wymienione w wykazie, 
o którym mowa w pkt. III.5.1)1) niniejszego ogłoszenia zostały wykonane należycie, w tym 
zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone; Dowodami, o których mowa 
wyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty 
budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze 
wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. 3) wykaz osób, 
skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, spełniających warunki o 
których mowa w pkt. III.1.3)5) niniejszego ogłoszenia - wzór wykazu (wymagany zakres 
informacji) stanowi załącznik do SIWZ (Potencjał osobowy).  
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:  nie dotyczy.  
 

III.6) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 
WYKONAWC Ę W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU 
POTWIERDZENIA OKOLICZNO ŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 
USTAWY PZP: nie dotyczy.  
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) -  III.6)  
A) wykonawca zobowiązany jest przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub 
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty 
w postępowaniu. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może 
złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje (dowody) potwierdzające, że powiązania 
z innym wykonawcą, który złożył ofertę nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu; 
B) w sytuacji gdy wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w 
art. 22a ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, 
będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając 
zobowiązanie (w formie pisemnej) tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W celu oceny, czy wykonawca polegając na 
zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, 
będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie 
zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami 
gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą 
dokumentu (np. zobowiązania podpisanego przez osobę upoważnioną do reprezentacji podmiotu, na 
zasobach którego polega wykonawca), który określa w szczególności: - zakres dostępnych 
wykonawcy zasobów innego podmiotu; - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez 
wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; - zakres i okres udziału innego podmiotu 
przy wykonywaniu zamówienia publicznego, a w szczególności czy podmiot, na zdolnościach 
którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących 
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub 
usługi, których wskazane zdolności dotyczą; C) w przypadku, gdy ofertę składają wykonawcy 
ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia wymagane jest załączenie dokumentu 
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pełnomocnictwa określającego zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do 
reprezentowania ich w postępowaniu, ewentualnie umowy o współdziałaniu, z której będzie 
wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy Pzp (w oryginale albo 
kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza); D) w przypadku, gdy 
wykonawcę reprezentuje pełnomocnik – pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez 
osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania wykonawcy (w oryginale albo kserokopii poświadczonej 
za zgodność z oryginałem przez notariusza); E) dowód wniesienia wadium, o którym mowa w pkt 
IV.1.2) niniejszego ogłoszenia.  
 
 
SEKCJA IV: PROCEDURA  
IV.1) OPIS  
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony  
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak  
Informacja na temat wadium  
Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert o 
określonych poniżej wysokościach dla poszczególnych Części: - Część 1: 2.000,00 PLN, - Część 2: 
6.000,00 PLN, - Część 3: 2.500,00 PLN, - Część 4: 800,00 PLN. Dowód wniesienia wadium należy 
dołączyć do oferty.  
 
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie  
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do 
ofert katalogów elektronicznych: Nie  
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert 
katalogów elektronicznych: Nie  
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie  
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie  
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: Nie  
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:  
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: Nie  
IV.1.8) Aukcja elektroniczna  
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg 
ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):Nie  
 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  
IV.2.2) Kryteria   
Kryteria Znaczenie 
Cena 60,00 
Okres gwarancji i rozszerzonej rękojmi za wady 20,00 
Wysokość kar umownych 20,00 
 
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg 
nieograniczony): Tak  
 
IV.5) ZMIANA UMOWY   
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak  
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:  
Zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian zawarte zostały w projekcie umowy 
stanowiącym załącznik do SIWZ.  
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IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:  
Data: 2019-10-31, godzina: 14:00,  
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia 
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie  
 
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu  
> Ofertę należy przygotować w języku polskim.  
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 
ofert)  
IV.6.4) 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 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki 
służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które 
zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie 
zostały mu przyznane: Nie  
IV.6.6) Informacje dodatkowe:  
1. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania 
oświadczeń lub dokumentów zawiera SIWZ. Adres poczty elektronicznej podany w pkt I.1) 
niniejszego ogłoszenia nie służy do porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami w 
postępowaniu, którego dotyczy niniejsze ogłoszenie. 2. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z 
wykonawcami jest: Ewelina Małecka, tel. +48 62 7654 430 (bez prawa do wyjaśniania treści 
SIWZ). 3. Forma dokumentów, jakie należy złożyć Zamawiającemu określona została w SIWZ. 4. 
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie 
może podlegać wykluczeniu z postępowania z powodów, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 
ustawy Pzp i pkt III.2.2) niniejszego ogłoszenia, natomiast spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu wykonawcy wykazują zgodnie z pkt III.1.3) niniejszego ogłoszenia – dopuszcza się 
łączne spełnienie tych warunków przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia. 5. Jeżeli w dokumentach potwierdzających spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu podane będą wartości w innej walucie niż PLN, będą one przeliczane na PLN według 
kursu średniego Narodowego Banku Polskiego danej waluty z daty zamieszczenia w Biuletynie 
Zamówień Publicznych ogłoszenia o zamówieniu dotyczącego postępowania. W przypadku, gdy w 
dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych Narodowy Bank 
Polski nie ogłasza średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs 
danej waluty ogłoszony przez NBP ostatniego dnia przed dniem zamieszczenia ogłoszenia w 
Biuletynie Zamówień Publicznych.  

 
 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  
 
Część nr: 1 Nazwa: Część 1 
 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 
innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 
budowlane:1. Przedmiotem zamówienia w tej Części obejmuje: - budowę siłowni zewnętrznej: 
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wykonanie nawierzchni z kostki betonowej z obrzeżami oraz podbudową, dostawa i montaż 
czterech stanowisk do ćwiczeń (wyciąg górny i wyciskanie na siedząco, prasa nożna i wioślarz, 
orbitrek i biegacz), - modernizację górki saneczkowej oraz przebudowę schodów na górkę 
saneczkową: dowóz gruntu do wykonania nasypów, ukształtowanie trasy górki zjazdowej – 
usunięcie powstałego zagłębienia poprzez rozpulchnienie nasypu w jego środkowej części i 
ponowne ukształtowanie, humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm 
(skarpa górki), rozbiórkę istniejących schodów wraz z balustradą, rozbiórkę istniejącej balustrady 
na szczycie górki saneczkowej, wykonanie nowych schodów, wykonanie nowej balustrady na 
szczycie górki saneczkowej, - dostawę i montaż tablic z regulaminem oraz logiem „Budżet 
Obywatelski Miasto Kalisz” (projekt logo znajduje się w załączniku do SIWZ, rozmiar i miejsce 
usytuowania do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji zamówienia). Uwaga!!! Budowę 
siłowni zewnętrznej oraz modernizację górki saneczkowej należy wykonać w oparciu o 
dokumentację „Majkowskie Wembley – przebudowa, rewitalizacja boiska i terenów zielonych” 
(projekt budowlany i wyciąg z projektu wykonawczego). Projekt obejmuje zakres większy niż ten 
opisany w postępowaniu. Należy odnosić się do opisu i rysunków dotyczących siłowni zewnętrznej 
oraz modernizacji górki saneczkowej. 2. Przebudowa schodów na górkę saneczkową objęta jest 
oddzielną dokumentacją (stanowiącą załącznik do SIWZ). 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45112720-8, 45212140-9, 45100000-8, 45262300-4, 
45233200-1, 45112710-5 
 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  data zakończenia: 2020-05-15 
 

5) Kryteria oceny ofert:  
Kryterium Znaczenie 
Cena 60,00 
Okres gwarancji i rozszerzonej rękojmi 20,00 
Wysokość kar umownych 20,00 
 

 

Część nr: 2 Nazwa: Część 2 
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 
innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 
budowlane:1. Przedmiotem zamówienia w tej Części obejmuje m. in.: wykonanie nowej 
nawierzchni drogi wewnętrznej oraz chodników, wykonanie alejki żwirowej, dostawę i montaż 
urządzeń ścieżki edukacyjnej, usunięcie starych i nasadzenia nowych krzewów, wykonanie 
trawnika, dostawę i montaż ogrodzenia przesłaniającego, wykonanie altany, dostawę i montaż 
mebli ogrodowych, modernizację schodów do budynku oficyny, wykonanie zadaszenia nad 
zejściem do piwnicy, dostawę i montaż osłony na śmietniki, dostawę i montaż bramy wjazdowej. 2. 
W ramach niniejszego zadania Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prac pielęgnacyjnych 
wskazanych w dokumentacji projektowej w okresie jednego miesiąca licząc od dnia końcowego 
odbioru robót. W przypadku zakończenia prac w okresie jesienno-zimowym Wykonawca 
zobowiązany jest do wykonania prac pielęgnacyjnych do końca maja roku przypadającego po tym 
okresie. 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45112720-8, 45233200-1, 45212140-9, 45100000-8, 
45233200-1 
 

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 2020-05-15 
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5) Kryteria oceny ofert:  
Kryterium Znaczenie 
Cena 60,00 
Okres gwarancji i rozszerzonej rękojmi 20,00 
Wysokość kar umownych 20,00 
 

 

Część nr: 3 Nazwa: Część 3 
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 
innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 
budowlane:1. Przedmiotem zamówienia w tej Części obejmuje m. in.: dostawę i montaż urządzeń 
placu zabaw, siłowni zewnętrznej, małej architektury oraz aluminiowego słupa, dostawę i montaż 
tablicy z regulaminem oraz logiem „Budżet Obywatelski Miasto Kalisz” (projekt logo znajduje się 
w załączniku do SIWZ, rozmiar i miejsce usytuowania do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie 
realizacji zamówienia), wykonanie nawierzchni bezpiecznych oraz trawnika.  
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45112720-8, 45112723-9, 37535200-9, 45233200-1 
4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 2020-05-15 
 

5) Kryteria oceny ofert:  
Kryterium Znaczenie 
Cena 60,00 
Okres gwarancji i rozszerzonej rękojmi 20,00 
Wysokość kar umownych 20,00 
 

 

Część nr: 4 Nazwa: Część 4 
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 
innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 
budowlane:1. Przedmiotem zamówienia w tej Części obejmuje m. in.: dostawę i montaż urządzeń 
zabawowych oraz małej architektury, wykonanie nawierzchni bezpiecznej. 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45112720-8, 45112723-9, 37535200-9, 45233200-1 
 

4) Czas trwania lub termin wykonania: : data zakończenia: 2020-05-15 
 

5) Kryteria oceny ofert:  
Kryterium Znaczenie 
Cena 60,00 
Okres gwarancji i rozszerzonej rękojmi 20,00 
Wysokość kar umownych 20,00 
 


