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Ogłoszenie nr 510008468-N-2020 z dnia 15-01-2020 r.  

 

Miasto Kalisz: „Wykonanie prac konserwatorskich i zabezpieczających w budynku Rogatki 

Wrocławskiej w Kaliszu” 

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane  

Zamieszczanie ogłoszenia:  

obowiązkowe  

Ogłoszenie dotyczy:  

zamówienia publicznego  

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej  

nie  

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:  

tak  

Numer ogłoszenia: 617505-N-2019  

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień 

Publicznych:  

nie  

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

 

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, faks .  

Adres strony internetowej (url): http://www.kalisz.pl  

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:  

Administracja samorządowa 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  

„Wykonanie prac konserwatorskich i zabezpieczających w budynku Rogatki Wrocławskiej w 

Kaliszu”  

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):  

WRM.271.01.44.2019  

II.2) Rodzaj zamówienia:  

Roboty budowlane  

II.3) 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 przeprowadzenie prac konserwatorskich i zabezpieczających 

budynku Rogatki Wrocławskiej w Kaliszu na podstawie dokumentów określonych w pkt. 4.5. 

SIWZ. 2. Zakres rzeczowy objęty niniejszym postępowaniem obejmuje m. in.: 1) prace 

rozbiórkowe; 2) przełożenie nawierzchni z kostki brukowej; 3) odnowienie schodów 

wejściowych; 4) wykonanie izolacji ścian fundamentowych (osuszenie i odnowienie 

budynku, usunięcie betonowych opasek wokół budynku oraz zniwelowanie terenu); 5) 

wzmocnienie muru (wzmocnienie miejsc rozstawienia w partiach gzymsów i większych 

szczelin poprzez metalowe ściągi, kotwy, uzupełnienie ubytków w spoinie); 6) remont dachu 

(wymiana deskowania, wzmocnienie krokwi, krycie dachu blachą, remont kominów, 
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wykonanie obróbki blacharskiej, rynien i rur spustowych); 7) wymiana stolarki okiennej i 

drzwiowej (zgodnie z zachowanym oryginałem) oraz konserwacja techniczna i estetyczna 

zachowanych elementów; 8) remont elewacji budynku; 9) wykonanie zewnętrznej instalacji 

elektrycznej (instalacja odgromowa, modernizacja oświetlenia zewnętrznego, instalacja 

przywoławcza dla niepełnosprawnych); 10) zagospodarowanie terenu i odtworzenie terenu; 

11) wykonanie instalacji sanitarnych (wod.-kan.; wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, 

instalacji gazu wraz z kotłem gazowym, dostawa i montaż umywalek, kranów, misek 

ustępowych, grzejników); 12) instalacje elektryczne wewnętrzne (prace demontażowe, WLZ i 

tablica rozdzielcza LAN, instalacja alarmowa SSWiN); 13) prace wewnętrzne (demontaże, 

odnowienie istniejących ścian, remont posadzek gresowych, renowacja schodów 

drewnianych, naprawa balustrad, wymiana zabudowy schowków na poddaszu). UWAGA W 

zakres przedmiotu zamówienia nie wchodzi dostawa i montaż części wyposażenia 

wskazanego w tabeli str. 9-16 oraz opisie na str. 23-24 Projektu architektoniczno – 

budowlanego, tj.: meble pod zabudowę, ekran lada recepcyjna, komputery, biurka, krzesła, 

system wystawienniczy, system galeryjny, regały, stoliki, system wolnostojący do prezentacji 

plakatów. Ponadto należy przewidzieć wykonanie zasilania projektora i systemu 

nagłaśniającego wraz z systemem nagłaśniającym, o których mowa w Projekcie 

architektoniczno – budowlanym oraz wymianę zabudowy schowków na poddaszu. 3. 

Szczegółowy zakres rzeczowy, zakres prac i sposób ich realizacji określony został w SIWZ i 

załącznikach do SIWZ.  

II.4) Informacja o częściach zamówienia:  

Zamówienie było podzielone na części:  

nie  

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7 

 

Dodatkowe kody CPV: 45111300-1, 45421000-4, 45261000-4, 45320000-6, 45432100-5, 

45443000-4, 45410000-4, 45400000-1, 45431000-7, 45311100-1, 45311200-2, 45312310-3, 

45316100-6, 45314320-0, 45315600-4, 45330000-9, 45331210-1, 45331000-6, 45331100-7, 

45332400-7  

SEKCJA III: PROCEDURA  

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

Przetarg nieograniczony 

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów  

nie 

III.3) Informacje dodatkowe:  

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23/12/2019  

IV.2) Całkowita wartość zamówienia  

Wartość bez VAT 645303.57  

Waluta PLN  

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH  

Liczba otrzymanych ofert:  3  

w tym:  

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3  

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii 

Europejskiej:  0  

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii 

Europejskiej:  0  

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0  
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IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0  

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA  

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:  

nie 

 

Nazwa wykonawcy: TECH-FEN Grzegorz Osiewała  

Email wykonawcy: tech-fen@wp.pl  

Adres pocztowy: Gostyczyna 4  

Kod pocztowy: 63-460  

Miejscowość: Nowe Skalmierzyce  

Kraj/woj.: wielkopolskie  

 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:  

tak 

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:  

nie 

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:  

nie 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ 

UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM  

Cena wybranej oferty/wartość umowy 568000.00  

Oferta z najniższą ceną/kosztem 568000.00  

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 970456.34  

Waluta: PLN  

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa  

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia 

podwykonawcy/podwykonawcom  

nie 

 

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub 

podwykonawcom:  

IV.8) Informacje dodatkowe:  

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI 

BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O 

CENĘ  

 

IV.9.1) Podstawa prawna  

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.  

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu  

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego 

udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.  
 


