Kalisz: Budowa leśnego centrum sportowo-rekreacyjnego u zbiegu
ulic Fromborskiej i Tuszyńskiej na osiedlu Winiary w Kaliszu
Numer ogłoszenia: 1448 - 2016; data zamieszczenia: 04.01.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer
ogłoszenia w BZP: 163887 - 2015r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie
ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Kalisz, Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz, woj. wielkopolskie, tel. +4862
7654300, faks.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa leśnego centrum sportoworekreacyjnego u zbiegu ulic Fromborskiej i Tuszyńskiej na osiedlu Winiary w Kaliszu.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje budowę leśnego
centrum sportowo-rekreacyjnego u zbiegu ulic Fromborskiej i Tuszyńskiej na osiedlu Winiary w
Kaliszu. 2. Zakres rzeczowy objęty niniejszym postępowaniem stanowi tylko część przedsięwzięcia
pn. `Budowa leśnego centrum sportowo-rekreacyjnego `Płuca Kalisza` u zbiegu ulic Fromborskiej i
Tuszyńskiej na osiedlu Winiary w Kaliszu` i obejmuje: a) budowę boiska do koszykówki o wymiarach
31,12 m x 18,10 m z nawierzchni wylewanej EPDM; b) wykonanie murku oporowego przy boisku do
koszykówki; c) budowę placu zabaw bez urządzeń zabawowych P7, P5, P8 o nawierzchni z piasku.
Urządzenia zabawowe P1, P9 wykonać w miejscu urządzenia P8, które nie wchodzi w zakres tego
postępowania, zieleń przy placu zabaw nie jest objęta zakresem tego postępowania; d) wykonanie
ogrodzenia zabezpieczającego studnię znajdującą się na placu zabaw -zgodnie z wytycznymi
zawartymi na planie zagospodarowania terenu; e) montaż przy placu zabaw oraz street workoucie
tablic z regulaminem; f) montaż urządzeń do street workoutu o nawierzchni z piasku; g) budowę
boiska do piłki plażowej o nawierzchni z piasku wraz z wyposażeniem; h) przeniesienie istniejącego
stołu tenisowego w miejsce wskazane na planie zagospodarowania, drugi nowy stół tenisowy nie jest
objęty zakresem postępowania; i) teren pomiędzy boiskiem do siatkówki a stołem tenisowym i
urządzeniami do street workoutu wysypać piaskiem; j) obrzeża wykonać zgodnie z załączonym
planem zagospodarowania terenu - zaznaczone kolorem niebieskim. Obrzeżami powinien być objęty
plac zabaw, siłownia oraz cały teren który ma zostać wysypany piaskiem (street workout, piłka
plażowa i stół do tenisa) aż do granic z boiskiem do koszykówki; k) płyty betonowe znajdujące się
między urządzeniami do street workoutu a stołem tenisowym nie są objęte zakresem niniejszego
postępowania; l) przeniesienie istniejącej siłowni w formie w jakiej istnieje obecnie czyli o nawierzchni
żwirowej- bez podbudowy z kostki brukowej; m) prace przy górce saneczkowej: wykonanie ścieżki na

szczyt, poszerzenie i wyprofilowanie zbocza górki, bez zieleni; n) dostawa i montaż dwóch ławek
wolnostojących w miejscach wskazanych przez Zamawiającego; o) dostawa i montaż czterech koszy
na śmieci w miejscach wskazanych przez Zamawiającego; p) wykonanie przesadzeń wszystkich
drzew kolidujących z wykonaniem zamówienia w sposób określony na `Planie zagospodarowania
terenu` wskazującym zakres objęty niniejszym postępowaniem; przesadzeń należy dokonać w
miejsce znajdujące się od strony ulicy Fromborskiej; q) uporządkowanie terenu po budowie. 3.
Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany jest również do wykonania wszelkich
robót przygotowawczych, porządkowych (w tym przesadzenia drzew), utrzymania zaplecza budowy,
sporządzenia planu BIOZ, organizacji placu budowy, organizacji ruchu drogowego, zapewnienia
obsługi geodezyjnej, do wznowienia znaków geodezyjnych w przypadku ich zniszczenia, uszkodzenia
lub przesunięcia w trakcie prowadzonych robót, w przypadku potrzeby zajęcia pasa drogowego na
czas wykonania ww. inwestycji, należy wystąpić w imieniu Zamawiającego do Zarządu Dróg Miejskich
składając stosowny wniosek, ewentualnego poniesienia kosztów za zajęcie pasa drogowego lub
podpisania umowy użyczenia drogi, realizacji warunków określonych w opiniach organów,
uzgodnieniach, decyzjach, wykonania wszelkich badań i prób, przywrócenia terenu i nawierzchni
przyległych do obiektu do stanu poprzedniego oraz innych czynności niezbędnych do wykonania
przedmiotu zamówienia. 4. Szczegółowy zakres prac określony był w załącznikach do SIWZ..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.27.20-8, 45.11.27.23-9, 45.11.27.10-5.

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.12.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:


FIRMA BUDOWLANA `MIKSTBUD` Sp. z o. o., Mikstat Pustkowie 4G, 63-510 Mikstat, kraj/woj.
wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 546000,16 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I
NAJWYŻSZĄ CENĄ


Cena wybranej oferty: 376952,17



Oferta z najniższą ceną: 376952,17 / Oferta z najwyższą ceną: 553698,87



Waluta: PLN .

