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Oznaczenie sprawy: WRM.2715.1.2021 

 Kalisz, dnia 03.02.2021 r.  

Ogłoszenie o wstępnych konsultacjach rynkowych 

Zamawiający: 

Miasto Kalisz, Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz  

NIP: 618 001 59 33, REGON: 250855877 

Dane Kontaktowe Zamawiającego: 

Urząd Miasta Kalisz, ul. Kościuszki 1a, 62-800 Kalisz   

Wydział Rozwoju Miasta 

nr tel. 62 5049 777 

e–mail: wrmi@um.kalisz.pl 

Wszelkie informacje dotyczące niniejszych konsultacji rynkowych zamieszczane będą pod 

adresem www.bip.kalisz.pl – zakładka „Ogłoszenia”/Wstępne konsultacje rynkowe  

Osoby wyznaczone do kontaktu: 

Monika Otrębska – Juszczak  

Zastępca Naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta   

ul. Kościuszki 1a (III piętro, pokój nr 320) 

nr tel. 62 7654 467 

Marlena Salamon 

Główny Specjalista w Wydziale Rozwoju Miasta  

ul. Kościuszki 1a (III piętro, pokój nr 305-306) 

nr tel. 62 5049 756 

Uwaga: Wszelką korespondencję kierowaną do Zamawiającego należy opatrzyć dopiskiem: 

„Wstępne konsultacje rynkowe związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia 

publicznego w zakresie przedsięwzięcia pn. „Centrum Sportu w Kaliszu - rozbudowa, 

przebudowa budynku Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji (OSRiR) przy ul. Łódzkiej 19-

29 w Kaliszu wraz z utrzymaniem powstałej infrastruktury w formule partnerstwa 

publiczno-prywatnego (PPP)”, (dalej jako „Centrum Sportu w Kaliszu”). 

 

http://www.bip.kalisz.pl/
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1. Podstawa Prawna   

Wstępne konsultacje rynkowe prowadzone są na podstawie art. 84 ustawy z dnia 11 

września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019, z późn. zm.), 

(dalej jako: „Ustawa PZP”) oraz zgodnie z „Regulaminem przeprowadzenia Wstępnych 

Konsultacji Rynkowych”, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia, 

opublikowanym pod adresem: www.bip.kalisz.pl – zakładka „Ogłoszenia”/ Wstępne 

konsultacje rynkowe (dalej jako: „Regulamin Wstępnych konsultacji”). 

2. Przedmiot oraz cel prowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych  

2.1 Zamawiający ogłasza wstępne konsultacje rynkowe (Wstępne konsultacje) w związku z 

zamiarem przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie 

przedsięwzięcia  „Centrum Sportu w Kaliszu - rozbudowa, przebudowa budynku Ośrodka 

Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji (OSRiR) przy ul. Łódzkiej 19-29 w Kaliszu wraz z 

utrzymaniem powstałej infrastruktury w formule partnerstwa publiczno-prywatnego 

(PPP). 

2.2 Celem Wstępnych konsultacji jest uzyskanie informacji o najnowszych, 

najkorzystniejszych i najtańszych rozwiązaniach technicznych, technologicznych, 

finansowych, prawnych, organizacyjnych, handlowych i ekonomicznych w zakresie objętym 

przedmiotem Wstępnych konsultacji, tj. „Centrum Sportu w Kaliszu - rozbudowa, 

przebudowa  budynku Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji (OSRiR) przy ul. Łódzkiej 19-

29 w Kaliszu wraz z utrzymaniem powstałej infrastruktury w formule partnerstwa publiczno-

prywatnego (PPP), które mogą zostać wykorzystane przy planowaniu, przygotowaniu lub 

przeprowadzaniu postępowania o udzielenie zamówienia. 

2.3 W toku Wstępnych konsultacji Zamawiający jest uprawniony do ograniczenia lub 

rozszerzenia zakresu przedmiotu Wstępnych konsultacji do wybranych przez siebie 

zagadnień, o ile w jego ocenie pozwoli to na uzyskanie wszystkich istotnych informacji dla 

planowanego postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

3. Warunki udziału we wstępnych konsultacjach rynkowych   

3.1 We Wstępnych konsultacjach mogą wziąć udział zainteresowane podmioty, które: 

a) nie znajdują się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji; 
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b) w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wykonują lub są zainteresowane 

wykonaniem usług, dostaw lub robót budowlanych z zakresu należącego do przedmiotu 

planowanego postępowania o udzielenie zamówienia, tj. realizacji budowy, przebudowy, 

rozbudowy obiektów sportowo-rekreacyjnych wraz z utrzymaniem powstałej infrastruktury; 

c) posiadają doświadczenie w zakresie tożsamym z planowanym przedsięwzięciem, tj.: 

- zrealizowały co najmniej jedną inwestycję w zakresie objętym przedmiotem Wstępnych 

konsultacji rynkowych, tj. wybudowały lub zmodernizowały minimum 1 obiekt sportowo-

rekreacyjny lub obiekt kubaturowy o wartości co najmniej 20 mln zł; 

3.2 Na potwierdzenie spełnienia ww. warunków, zainteresowane podmioty składają: 

a) oświadczenie, że spełniają warunki udziału we Wstępnych konsultacjach w zakresie 

spełniania warunku, o którym mowa w pkt 3.1 lit. a i b powyżej. 

b) wykaz doświadczenia o którym mowa w pkt 3.1 lit. c powyżej. 

 

4. Zgłoszenie do udziału we wstępnych konsultacjach rynkowych  

4.1 Podmioty zainteresowane udziałem we Wstępnych konsultacjach, spełniające 

wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu, składają: 

a) zgłoszenie do udziału we Wstępnych konsultacjach wraz z oświadczeniem o którym mowa 

w pkt 3.2 lit. a  ogłoszenia (załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia);  

b) wykaz doświadczenia w zakresie inwestycji  o którym mowa w pkt 3.2 lit. b ogłoszenia 

(załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia);  

c) dokumenty poświadczające umocowanie do reprezentacji zgłaszającego. 

Zgłoszenie musi być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji Podmiotu  

(ujawnioną w odpowiednim rejestrze) lub posiadającą stosowne pełnomocnictwo (które 

w takim przypadku należy dołączyć do zgłoszenia). Złożony podpis musi być czytelny i 

umożliwiający identyfikację podpisującego (dopuszczalny podpis z pieczątką imienną). 

Zgłoszenie złożone w formie elektronicznej może być: skanem dokumentu pisemnego 

(podpisanego w sposób tradycyjny mając na uwadze uwagi powyżej).  

Zgłoszenie przesłane w formie elektronicznej może być podpisane kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym bądź podpisem osobistym (sugerowany podpis wewnętrzny w 

pliku PDF szyfrowany algorytmem SHA-2), zgodnie z uwagami powyżej. 
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4.2 Zgłoszenie można składać wyłącznie drogą elektroniczną (za pomocą poczty 

elektronicznej) jako skan podpisanego dokumentu sporządzonego w formie papierowej lub 

dokumentu elektronicznego podpisanego ważnym podpisem kwalifikowanym na adres e-

mail: wrmi@um.kalisz.pl. W temacie należy wpisać: „Zgłoszenie  do udziału we wstępnych 

konsultacjach rynkowych  - Centrum Sportu w Kaliszu”.  

4.3 Termin składania zgłoszeń: 17.02.2021 r. do godziny: 15:30. Decyduje data wpływu 

zgłoszenia na serwer poczty  przychodzącej Zamawiającego.  

4.4 Zamawiający nie jest zobowiązany do zaproszenia do udziału we Wstępnych 

konsultacjach podmiotów, które złożą zgłoszenie do udziału we Wstępnych konsultacjach po 

wyznaczonym terminie. 

 

5.  Zasady prowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych  

5.1 Wstępne konsultacje prowadzone będą zgodnie z art. 84 Ustawy PZP oraz 

postanowieniami Regulaminu Wstępnych konsultacji. 

5.2 Zamawiający zaprosi do udziału we Wstępnych konsultacjach podmioty spełniające 

wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu 

Wstępnych konsultacji. 

5.3 Zaproszenie do udziału we Wstępnych konsultacjach zostanie przesłane na adres e-mail 

wskazany w zgłoszeniu do udziału we Wstępnych konsultacjach. 

5.4 Wstępne konsultacje prowadzone będą w języku polskim. Do dokumentów 

sporządzonych w językach innych niż polski Uczestnik konsultacji zobowiązany jest dołączyć 

tłumaczenia na język polski.  

5.5 Wstępne konsultacje mają charakter jawny, z zastrzeżeniem § 3 ust. 6 Regulaminu 

Wstępnych konsultacji. 

5.6 Wstępne konsultacje prowadzone będą  w szczególności w formie wideokonferencji, z 

zastrzeżeniem zastosowania innych form i zasad określonych w § 7 Regulaminu Wstępnych 

konsultacji oraz zapisów, o których mowa poniżej. W uzasadnionych przypadkach Wstępne 

konsultacje mogą mieć również formę spotkania indywidualnego albo wymiany pism 

pomiędzy Zamawiającym, a Uczestnikiem Wstępnych konsultacji (korespondencja w postaci 

pisemnej lub elektronicznej). Dodatkowo Zamawiający może zwrócić się do Uczestnika z 

mailto:wrmi@um.kalisz.pl
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prośbą o wyjaśnienia (pisemnie lub elektronicznie) kwestii poruszonych w toku Wstępnych 

konsultacji lub dodatkowe informacje. 

5.7 Zamawiający komunikuje się z Uczestnikami Wstępnych konsultacji za pomocą 

korespondencji wysłanej na podany przez Uczestnika adres do korespondencji lub adres 

poczty elektronicznej. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt 

otrzymania korespondencji. Korespondencja obejmuje wszelkie oświadczenia, wnioski, 

zawiadomienia oraz informacje przekazywane pomiędzy Zamawiającym i Uczestnikami 

Wstępnych konsultacji. 

5.8 Termin zakończenia Wstępnych konsultacji przewidywany jest na 12.03.2021 r. i może 

zostać przedłużony przez Zamawiającego.  

 

Załączniki: 

1. Regulamin przeprowadzenia Wstępnych konsultacji. 

2. Zgłoszenie do udziału we Wstępnych konsultacjach. 

3. Wykaz doświadczenia. 

 

Zatwierdzam  

Prezydent Miasta Kalisza  

             /… / 

Krystian Kinastowski  

 


