
 

 
 
Oznaczenie sprawy: WRM.271.01.10.2019 

1/2 
 

Kalisz, dnia 07 maja 2019 r. 
 

 
Informacja dla Wykonawców 

 

dot.:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
pn. „Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy ulic w centrum miasta (ul. Śródmiejska,  
ul. Zamkowa, ul. Piskorzewska) w ramach projektu pn. „Kalisz – kurs na rewitalizację”” . 

 
 
 

W imieniu Zamawiającego (Miasta Kalisz) na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo 
zamówień publicznych (zwanej dalej „ustawą”): 

1. dodaję do punktu 4.2. SIWZ następującą uwagę: 

„W przypadku, gdy z uzyskanej przez Wykonawcę decyzji (pozwolenia) 
miejscowego Konserwatora Zabytków wynikać będzie obowiązek zapewnienia 
przy realizacji zamówienia dodatkowo kierownika prac konserwatorskich, 
restauratorskich i badań konserwatorskich, Wykonawca zobowiązany będzie do 
zapewnienia osoby do kierowania w/w pracami, posiadającej odpowiednie 
kwalifikacje wskazane przez miejscowego Konserwatora Zabytków w wydanej 
decyzji (pozwoleniu). Natomiast, w przypadku nałożenia przez Konserwatora 
Zabytków obowiązku prowadzenia nadzoru archeologicznego podczas realizacji 
zamówienia, obowiązek ten będzie leżał po stronie Zamawiającego, który ustanowi 
inspektora nadzoru archeologicznego, działającego w imieniu i na rachunek 
Zamawiającego.” 

2. zmieniam: 

1) treść pkt 4.6.15) SIWZ na następującą: 

„15) wyciąg z projektu dotyczącego zadania pn. „Mury średniowiecznego Kalisza – 
rewaloryzacja piastowskich fortyfikacji obronnych miasta lokacyjnego” (w zakresie 
uwzględnienia odtworzenia przebiegu zabytkowych murów z materiału 
budowlanego w kolorze czerwonym (cegły, granitu itp.) w ul. Śródmiejskiej).”; 

2) nazwę załącznika nr 22 na następującą: 

„22. Wyciąg z projektu dotyczącego zadania pn. „Mury średniowiecznego Kalisza 
– rewaloryzacja piastowskich fortyfikacji obronnych miasta lokacyjnego”  
(w zakresie uwzględnienia odtworzenia przebiegu zabytkowych murów z materiału 
budowlanego w kolorze czerwonym (cegły, granitu itp.) w ul. Śródmiejskiej).”; 

3) treść § 2 ust. 2 projektu umowy na następującą: 

„2. Całkowity zakres robót będący przedmiotem usługi oraz roboty budowlanej,  
o których mowa w ust. 1, zawarty został w następujących dokumentach:  
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Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dotyczącej sprawy  
nr WRM.271.01.10.2019 i jej załącznikach tj. „Programie funkcjonalno-
użytkowym dla zadania: Przebudowa ulic w centrum miasta”, wytycznych znak 
WSR.BR.062.04.11.2017 z dnia 03.10.2017r., wytycznych znak 
WBUA.670.0124.2017 z dnia 27.09.2017r., wytycznych Wojewódzkiego Urzędu 
Ochrony Zabytków w Poznaniu Delegatura w Kaliszu: znak  
Ka-WN.5183.4293.2.2017 z dnia 03.10.2017r., znak Ka-WN.5183.3464.2.2017  
z dnia 10.08.2017r., znak Ka-WN.5183.123.2.2018 z dnia 31.01.2018r., znak  
Ka-WN.5183.123.4.2018 z dnia 12.02.2018r., znak Ka-WN.5183.5689.2.2017  
z dnia 19.12.2017r., znak Ka-WN.5183.5689.4.2017 z dnia 06.03.2018r., znak  
Ka-WN.5183.167.2.2018 z dnia 25.01.2017r., warunkach technicznych z dnia 
05.03.2019r. wydanych przez Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. znak:  
WTG 6/I/2019, WTG 8/I/2019, WTG 7/I/2019 wraz z kryteriami równoważności 
dla części oświetleniowej, uzgodnieniach z dnia 25.01.2018r. wydanych przez 
Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu znak: WU.4112.9.2018, 
WU.4112.10.2018, WU.4112.8.2018, piśmie Orange Polska S.A. z dnia 
21.12.2017r., uzgodnieniu Orange Polska S.A. z dnia 28.01.2019r., piśmie Polskiej 
Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z dnia 05.12.2017r., piśmie Energa Ciepło Kaliskie 
Spółka z o.o. z dnia 18.12.2017r., piśmie Netia S.A. z dnia 06.12.2017r., piśmie 
Energa-Operator SA z dnia 19.12.2017r., piśmie Przedsiębiorstwa Wodociągów  
i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu z dnia 19.12.2017r., wyciągiem  
z projektu dot. rewitalizacji Głównego Rynku, wyciągiem z projektu dotyczącego 
zadania pn. „Mury średniowiecznego Kalisza – rewaloryzacja piastowskich 
fortyfikacji obronnych miasta lokacyjnego” (w zakresie uwzględnienia odtworzenia 
przebiegu zabytkowych murów z materiału budowlanego w kolorze czerwonym 
(cegły, granitu itp.) w ul. Śródmiejskiej), z którymi to dokumentami Wykonawca 
zapoznał się i akceptuje w całości.”. 

 
 
 
Wprowadzone zmiany są wiążące dla Wykonawców i należy je uwzględnić przy 

opracowaniu oferty. 
 
Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 
 
 

PREZYDENT 
MIASTA KALISZA 

/-/ 

Krystian Kinastowski 


