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Kalisz: Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy dach u sali 
gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 17 przy ul. H . Sawickiej 3b  

w Kaliszu  
Numer ogłoszenia: w BZP 105237 - 2011; data zamiesz czenia w BZP: 04.04.2011  

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 
Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 
Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 
I. 1) NAZWA I ADRES:  Miasto Kalisz , Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz, woj. wielkopolskie, tel. +4862 7654300. 
• Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.kalisz.pl 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy dachu sali 
gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 17 przy ul. H. Sawickiej 3b w Kaliszu. 
II.1.2) Rodzaj zamówienia:  roboty budowlane. 
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  1. Przedmiotem zamówienia jest 
zaprojektowanie i wykonanie przebudowy dachu sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 17 przy  
ul. H. Sawickiej 3b w Kaliszu w oparciu o program funkcjonalno-użytkowy, tj: a) w zakresie projektowania:  
- przeprowadzenie wizji lokalnej na terenie obiektu, - wykonanie inwentaryzacji stanu istniejącego, - wykonanie 
projektu budowlano-wykonawczego, - uzyskanie niezbędnych decyzji, pozwoleń, opinii i uzgodnień; b) wykonanie 
przebudowy dachu na podstawie projektu. 2. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany jest również 
do wykonania wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, utrzymania zaplecza budowy, sporządzenia projektu 
BIOZ, organizacji placu budowy, wykonania dokumentacji powykonawczej oraz innych czynności niezbędnych do 
wykonania przedmiotu zamówienia, jak również przywrócenia teren przyległego  
i pomieszczeń sąsiednich do stanu pierwotnego. 3. Szczegółowy zakres prac określony jest w załączniku do SIWZ. 
II.1.4) Czy przewiduje si ę udzielenie zamówie ń uzupełniaj ących:  tak. 
• Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówie ń uzupełniaj ących  
• Wykonanie pokryć dachowych, izolacji i obróbek blacharskich o wartości nie przekraczającej 30% wartości 

robót budowlanych zamówienia podstawowego. 
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 45.26.10.00-4, 45.26.13.20-3, 45.26.14.10-1, 71.22.00.00-6. 
II.1.6) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  nie. 
II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej:  nie. 
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 30.09.2011. 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM 
III.1) WADIUM 
Informacja na temat wadium:  Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 5.000,00 PLN 
III.2) ZALICZKI  
• Czy przewiduje si ę udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia : nie 
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA 
TYCH WARUNKÓW  
• III.3.2) Wiedza i do świadczenie  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  
o Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże należyte wykonanie w ciągu ostatnich 5 

lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - 
w tym okresie jednej roboty budowlanej, polegającej na modernizacji dachu budynku użyteczności 
publicznej o wartości min. 120.000,00 PLN lub budowie budynku użyteczności publicznej o wartości min. 
300.000,00 PLN 

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia  
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  
o Warunek ten jest spełniony, jeżeli Wykonawca wskaże:. a) osobę, która posiada uprawnienia 

budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej, w zakresie niezbędnym do wykonania 
przedmiotu zamówienia lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na 
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w tym zakresie. b) osobę, która posiada uprawnienia 
budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, w zakresie niezbędnym do 
wykonania przedmiotu zamówienia lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały 
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w tym zakresie. c) osobę, która posiada 
uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, w zakresie 
niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, 
które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w tym zakresie 
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III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W 
CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA 
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY  
• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wyko nawc ę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 

ustawy, oprócz o świadczenia o spełnieniu warunków udziału w post ępowaniu, nale ży przedło żyć: 
• wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i 

doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert 
albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz 
załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej i prawidłowo ukończone 

• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz 
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla 
wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o 
podstawie do dysponowania tymi osobami 

• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień 

• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale ży 
przedło żyć: 

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 
III.7) Czy ogranicza si ę możliwo ść ubiegania si ę o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u któ rych 
ponad 50 % pracowników stanowi ą osoby niepełnosprawne: nie 

SEKCJA IV: PROCEDURA  
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:  przetarg nieograniczony. 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 
IV.2.2) Czy przeprowadzona b ędzie aukcja elektroniczna:  nie. 
IV.3) ZMIANA UMOWY  
Czy przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, na podstawie 
której dokonano wyboru wykonawcy: tak 
Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian  
Zamawiający dopuszcza zmianę treści zawartej umowy w przypadku zmiany przepisów prawa powszechnie 
obowiązującego, jeśli zmiana ta wpływa na zakres lub warunki wykonania przez strony świadczeń wynikających  
z umowy 
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia:  www.bip.kalisz.pl (zakładka Ogłoszenia - Zamówienia publiczne) lub www.kalisz.pl 
Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  pok. nr 11 (IV piętro budynku UM 
przy ul. Kościuszki 1a w Kaliszu) - lub otrzymać za zaliczeniem pocztowym (przesyłka pobraniowa - koszty przesyłki 
ponosi Wykonawca). 
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w post ępowaniu lub ofert:  20.04.2011 godzina 
10:00, miejsce: pokój nr 6 mieszczący się na III piętrze budynku Urzędu Miejskiego w Kaliszu przy  
ul. Kościuszki 1a (Sekretariat Wiceprezydenta Miasta Kalisza). 
IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz ące finansowania projektu/programu ze środków Unii 
Europejskiej:  1. Zamawiający zgodnie z art. 27 ustawy Pzp dopuszcza przekazywanie korespondencji  
tj. oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji pisemnie lub faksem - wyłącznie na numer faksu 062 7654 
446. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości porozumiewania się drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem pkt 4 i 5. 
Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna. Zamawiający nie dopuszcza możliwości porozumiewania się drogą 
elektroniczną. 3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.  
4. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniema (przyjmuje), 
że pismo (dokument) wysyłany przez Zamawiającego na numer faksu podany przez Wykonawcę zostało mu 
doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma. 5. Złożenie oferty, jej wycofanie i 
zmiana może nastąpić jedynie w formie pisemnej. Złożenie tych pism w innej formie nie wywołuje jakichkolwiek 
skutków prawnych. 6. W przypadku konieczności uzupełnienia przez wykonawcę dokumentów - Zamawiający uzna je 
za skutecznie uzupełnione, jeżeli zostaną złożone Zamawiającemu w terminie przez niego wyznaczonym w formie 
określonej w pkt 9 i 10 SIWZ, a w przypadku pełnomocnictw w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za 
zgodność z oryginałem przez notariusza. 7. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: Maria 
Jarczyńska i Grażyna Jakubowska tel. 62 7654 430.. 
IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa żnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprz yznania 
środków pochodz ących z bud żetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi środków z pomocy 
udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolny m Handlu (EFTA), które miały 
być przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie 
 


