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Ogłoszenie nr 510201729-N-2019 z dnia 24-09-2019 r.  
 

Miasto Kalisz: ,,Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Chełmskiej 12-18 i 
rozbiórka budynku mieszkalnego przy ul. Chełmskiej 10, wraz z przeniesieniem istniejącego 

placu zabaw” 
 

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: 568481-N-2019  
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień 
Publicznych: tak  
Numer ogłoszenia: 540147413-N-2019  
 
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:  
,,Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Chełmskiej 12-18 i rozbiórka 
budynku mieszkalnego przy ul. Chełmskiej 10, wraz z przeniesieniem istniejącego placu 
zabaw”  
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): WRM. 271.01.23.2019  
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. Zakres rzeczowy objęty niniejszym postępowaniem obejmuje m.in.: 1) w branży 
budowlanej: a) rozbiórkę budynku mieszkalnego, b) przeniesienie istniejącego placu zabaw, 
c) rozbiórkę fragmentu budynku SP nr 6, d) rozbudowę budynku SP nr 6 w zakres, którego 
wchodzi wykonanie: fundamentów, murów fundamentowych, ścian zewnętrznych, ścian 
działowych, posadzek, montaż stolarki okiennej i drzwiowej, dachu, posadzek, izolacji 
termicznej, tynków zewnętrznych i wewnętrznych, robót malarskich i okładzinowych, 2) w 
branży elektrycznej: a) demontaż instalacji, b) wykonanie zasilania budynku, c) modernizację 
rozdzielnicy głównej, d) wykonanie wyłączenia pożarowego i rozdzielnicę RGppoż, e) 
wykonanie rozdzielnic obiektowych, f) wykonanie instalacji oświetlenia podstawowego i 
awaryjnego, g) wykonanie instalacji gniazd wtyczkowych i zasilania urządzeń, h) wykonanie 
instalacji oddymiania klatki schodowej, i) wykonanie instalacji uziemnienia i odgromową, j) 
wykonanie instalacji ochrony przeciwporażeniowej, k) wykonanie instalacji ochrony przed 
przepięciami, l) wykonanie instalacji tras kablowych, m) wykonanie instalacji sieci 



Oznaczenie sprawy: WRM.271.01.23.2019 

strukturalnej oraz tablic multimedialnych. 3) w branży sanitarnej: a) demontaż części 
istniejącej zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, b) demontaż istniejącej instalacji 
kanalizacji sanitarnej i wody w łazienkach, c) demontaż części istniejącej instalacji 
centralnego ogrzewania, d) demontaż istniejącej instalacji hydrantowej ppoż , e) montaż 
instalacji kanalizacji sanitarnej i wody w łazienkach i rozbudowanych salach, f) montaż 
instalacji hydrantowej ppoż, g) montaż instalacji centralnego ogrzewania, h) montaż 
wentylacji wyciągowej w sali chemicznej i zapleczu, i) połączenie nowo projektowanych 
instalacji z istniejącymi. 4)montaż gaśnic wraz z oznakowaniem w ilości zgodnej z instrukcją 
ppoż. 2. 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: 45110000-1, 45210000-2, 45400000-1, 45112723-9  
 
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: 18/09/2019  
IV.2) Całkowita wartość zamówienia  
Wartość bez VAT 1584212.48  
Waluta PLN  
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH  
Liczba otrzymanych ofert:  8, w tym:  
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  8  
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  
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3  
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA 
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie 
Nazwa wykonawcy: ZAKŁAD BUDOWLANY STANISŁAW PATYNA SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA  
Email wykonawcy: zbsijp@op.pl  
Adres pocztowy: ul. Obozowa nr 62  
Kod pocztowy: 62-800  
Miejscowość: Kalisz  
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  
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Cena wybranej oferty/wartość umowy 1612396.32  
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1612396.32  
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 2032829.35  
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.  
 


