
 
Plan postępowań o udzielenie zamówień,  

jakie Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Kaliszu przewiduje przeprowadzić w 2019r. 

      

L.p. Przedmiot zamówienia 

Rodzaj 
zamówienia  

Przewidywany tryb lub inna 
procedura udzielenia 

zamówienia 

Przewidywany 
termin 

wszczęcia 
postępowania 

Orientacyjna wartość 
zamówienia 

w zł 
 

(netto) 

wg podziału 
(roboty 

budowlane, 
dostawy czy 

usługi)  
  

1 

Wymiana drzwi wejściowych do lokali mieszkalnych i 
drzwi zewnętrznych w budynkach mieszkalnych i 
lokalu użytkowym będących w zarządzie MZBM w 
Kaliszu  

Roboty 
budowlane 

Przetarg nieograniczony II,III kwartał 

       200 000,00  zł  

2 
Remont lokali mieszkalnych (pustostanów) 
administrowanych przez MZBM w Kaliszu                    
(10 postępowań) 

Roboty 
budowlane 

Przetarg nieograniczony 
I, II, III i IV 
kwartał 

      1 000 000,00 zł  

3 
Montaż automatyki do bram, montaż i wymiana 
instalacji domofonowej w budynkach 
administrowanych przez MZBM w Kaliszu  

Roboty 
budowlane 

Przetarg nieograniczony I kwartał 
           20 000,00 zł  

4 Remont klatek schodowych  
Roboty 

budowlane 
Przetarg nieograniczony I  kwartał 

         200 000,00 zł  

5 
Utrzymanie porządku i czystości na terenach                   
w zarządzie MZBM 

Usługi Przetarg nieograniczony II kwartał 
         490 000,00 zł  

6 
Wykonanie usług kominiarskich w budynkach 
zarządzanych przez MZBM 

Usługi Przetarg nieograniczony IV kwartał 
         430 000,00 zł  

7 
Remont elewacji budynków zarządzanych przez MZBM 
wraz z remontem klatek schodowych 

Roboty 
budowlane 

Przetarg nieograniczony 
        I,II 

  kwartał 
         700 000,00 zł  
  

8 Wymiana stolarki okiennej 
Roboty 

budowlane 
Przetarg nieograniczony II, III kwartał 

         350 000,00 zł  

9 
Wymiana instalacji elektrycznych, montaż instalacji 
domofonowej (2 postępowania) 

Roboty 
budowlane 

Przetarg nieograniczony II i III kwartał 
           50 000,00 zł  



10 

Wykonywanie drobnych remontów, napraw                     
i usuwanie awarii w obiektach budowlanych 
zarządzanych przez MZBM w zakresie robót  
ogólnobudowlanych 

Roboty 
budowlane 

Przetarg nieograniczony II kwartał      2 000 000,00 zł  

11 

Wykonywanie drobnych remontów, napraw                       
i usuwanie awarii w obiektach budowlanych 
zarządzanych przez MZBM w zakresie robót 
sanitarnych 

Roboty 
budowlane 

Przetarg nieograniczony II kwartał          650 000,00 zł  

12 

Wykonywanie drobnych remontów, napraw                        
i usuwanie awarii w obiektach budowlanych 
zarządzanych przez MZBM w zakresie robót  
elektrycznych 

Roboty 
budowlane 

Przetarg nieograniczony II kwartał 

         700 000,00 zł  

13 
Remont dachów i wymiana pokryć dachowych                  
(2 postępowania) 

Roboty 
budowlane 

Przetarg nieograniczony II i III kwartał 
         500 000,00 zł  

14 Remont pieców kaflowych 
Roboty 

budowlane 
Przetarg nieograniczony III kwartał 

         100 000,00 zł  

15 
Wymiana instalacji grzewczej i pieców c.o.                           
w lokalach mieszkalnych (2 postępowania) 

Roboty 
budowlane 

Przetarg nieograniczony II,III kwartał 
         500 000,00 zł  

16 

Świadczenie usług przeprowadzenia we współpracy z 
Komornikiem Sądowym, opróżniania z wytypowanych 
lokali mieszkalnych, administrowanych przez MZBM w 
Kaliszu z osób  i mienia, do zabezpieczonych na koszt 
Wykonawcy tymczasowych pomieszczeń 
 

Usługi Przetarg nieograniczony I  kwartał 

         192 000,00 zł  

17 
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym                   
i zagranicznym na rzecz MZBM  w Kaliszu 

Usługi 

Inna procedura - 
zamówienie na usługi 

społeczne i inne szczególne 
usługi 

I kwartał 

         210 400,00 zł  

18 
Dostawa wody i odbiór  ścieków  z nieruchomości 
będących w zarządzie MZBM   w Kaliszu 

Dostawy Zamówienie z wolnej ręki  III kwartał 
         400.000,00 zł  
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