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Ogłoszenie o zamówieniu

1. Urząd Miejski w Kaliszu z siedzibą przy Głównym Rynku 20 w Kaliszu, ogłasza w trybie ustawy 
z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. 
zm., zwana dalej „ustawą”) przetarg nieograniczony na:

„Wykonanie konserwacji stawów parkowych nr 1 i nr 2 w Parku Przyjaźni w Kaliszu”
(CPV: 74732000-9– Usługi czyszczenia zbiorników)

2. Opis przedmiotu zamówienia
2.1 Przedmiotem zamówienia jest  wykonanie  konserwacji  stawów parkowych nr  1  i  nr  2  w 

Parku Przyjaźni w Kaliszu.
2.2 Realizacja zamówienia obejmuje m.in.:

- hakowanie  szuwarów z  dna  stawów,  składowanie  ich  na  brzegach  i  wywiezienie  na 
składowisko,

- wykop namułów z części niecki stawów, składowanie na brzegu oraz wywiezienie na 
składowisko,

- wykop namułów z części przybrzeżnej niecki stawów i złożenie na zaniżeniach terenu 
przyległych do stawów,

- plantowanie skarp stawów z darniowaniem i obsianiem nasionami traw,
- naprawę urządzeń piętrząco-spustowych z zastosowaniem kamieni i betonu.

2.3. Szczegółowy zakres prac określony jest w SIWZ i załącznikach do niej.
2.4 Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych i częściowych.

3. Miejsce realizacji zamówienia: Kalisz, Park Przyjaźni przy ul. Skalmierzyckiej.

4. Wymagany termin wykonania  zamówienia:  Wykonawca przystąpi  do realizacji  zamówienia  w 
ciągu trzech dni od dnia zawarcia umowy z Zamawiającym, a zakończy wykonanie zamówienia 
do dnia 30 czerwca 2007 roku.

5. Opis  warunków  udziału  w  postępowaniu  oraz  sposób  dokonywania  oceny  spełniania  tych 
warunków.
5.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

5.1.1 posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności będącej 
przedmiotem zamówienia;

5.1.2 posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym 
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.:

a) wykażą wykonanie w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia niniejszego 
postępowania, a  jeżeli  okres prowadzenia działalności  jest  krótszy – w tym 
okresie  co najmniej  co najmniej  dwóch zamówień odpowiadających swoim 
rodzajem przedmiotowi  niniejszego  zamówienia  (np.  konserwacja  urządzeń 
wodnych), każde o wartości brutto nie mniejszej niż  25 000,00 PLN,

5.1.3 znajdują  się  w  sytuacji  ekonomicznej  i  finansowej  zapewniającej  wykonanie 
zamówienia

a) wykażą,  że  posiadają  (aktualne  przynajmniej  na  dzień  składania  ofert) 
ubezpieczenie  od  odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie  prowadzonej 
działalności gospodarczej;

5.1.4 nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 
24 ust. 1 i 2 ustawy.

5.2 Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców, określonych w pkt 
5.1 ogłoszenia, będzie dokonana w oparciu o kompletność i prawidłowość złożonych wraz z 
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ofertą  oświadczeń  i  dokumentów,  jakich  żąda  zamawiający  w  pkt  10  SIWZ  i  zostanie 
dokonana na podstawie treści tych dokumentów według formuły „spełnia/nie spełnia”.

5.3 Każdy z wykonawców ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia (składający ofertę 
wspólnie) musi samodzielnie spełnić warunki, o których mowa w pkt 5.1.1, 5.1.3 a) i 5.1.4. 
SIWZ. Pozostałe warunki i wymagania zawarte w pkt 5.1 mogą zostać spełnione łącznie 
przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.

6. Specyfikację  istotnych  warunków  zamówienia  -  można  uzyskać  nieodpłatnie  za  zaliczeniem 
pocztowym (przesyłka pobraniowa – koszty przesyłki ponosi Wykonawca) lub bezpośrednio w 
pokoju nr 2 mieszczącym się na III piętrze budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Kościuszki 1a w 
Kaliszu (Wydział Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej).

7. SIWZ  zamieszczona  będzie  na  stronie  internetowej:  www.kalisz.pl  (zakładka  Ogłoszenia  – 
Zamówienia publiczne) lub www.bip.kalisz.pl.

8. Do  porozumiewania  się  z  Wykonawcami  uprawniony  jest:  p.  Marek  Galuba,  
tel. 062 76-54-414.

Zamawiający  zgodnie  z  art.  27  ustawy Pzp dopuszcza  przekazywanie  pism tj.  oświadczeń, 
wniosków,  zawiadomień oraz  informacji  faksem (nr  faksu 062 50-49-774),  pod  warunkiem 
niezwłocznego potwierdzenia ich na piśmie. 

Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.

9. Pisemne  oferty  należy  składać  w  sekretariacie  Wiceprezydenta  Miasta  Kalisza  (pok.  nr  6) 
mieszczącym się na III piętrze budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Kościuszki 1a w Kaliszu do 
godz. 10:00 dnia 21 marca 2007 r.

10. Termin związania z ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.

11. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 marca 2007 r. o godz. 10:15 w pokoju nr 9 mieszczącym się na 
III piętrze budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Kościuszki 1a w Kaliszu.

12. Kryterium oceny ofert: najniższa cena.

13. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

14. Zamawiający  nie  przewiduje  udzielenia  zamówienia  publicznego  w  dynamicznym  systemie 
zakupów.

15. Zamawiający  nie  przewiduje  wyboru  oferty  najkorzystniejszej  z  zastosowaniem  aukcji 
elektronicznej.

z up. Prezydenta Miasta Kalisza
/------/

Daniel Sztandera
WICEPREZYDENT MIASTA KALISZA
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