
Ogłoszenie nr 500092792-N-2018 z dnia 26-04-2018 r. 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Słupsku: Roboty budowlane obejmujące 
Modernizację SOK w I/ZUS w Człuchowie

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: 514116-N Z 2018-02-07 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Słupsku, Krajowy numer identyfikacyjny 

1775600324, ul. Plac Zwycięstwa  8, 76-200   Słupsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 59 

8419406, 8419125, e-mail justyna.malinowska01@zus.pl, faks 598 419 406. 

Adres strony internetowej (url): www.zus.pl 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Roboty budowlane obejmujące Modernizację SOK w I/ZUS w Człuchowie 

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

370000/271/1/2018-ZAP 

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 są roboty budowlane obejmujące modernizację Sali Obsługi Klienta 

w Inspektoracie ZUS w Człuchowie, 77-300 Człuchów, ul. Jerzego z Dąbrowy 3a. 2. Zadanie 

obejmuje wykonanie prac związanych z przebudową istniejących pomieszczeń na Salę Obsługi 

Klienta (SOK). W wyniku przebudowy dotychczasowej SOK, dwóch pomieszczeń biurowych 

oraz części przestrzeni komunikacyjnej powstanie SOK o pow. 81,49m2, w której zostaną 

wydzielone 4 stanowiska obsługi klientów oraz strefa oczekiwań klientów na obsługę. Zgodnie z 

projektem planowana jest także przebudowa pomieszczeń higieniczno – sanitarnych, celem 

dostosowania ich do obecnie obowiązujących przepisów, jak również wydzielenie 

poszczególnych stref pożarowych. Projekt zakłada także wykonanie instalacji elektrycznych 

związanych z przebudową pomieszczeń na Salę Obsługi Klienta. 3. Ogólny zakres robót 
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przewidziany do wykonania w dokumentacji projektowej i STWIOR obejmuje m.in.: 1) roboty 

rozbiórkowe obejmujące m.in. demontaż poręczy z pochwytami na klatce schodowej, ścianek 

działowych, płytek, stolarki i ślusarki drzwiowej i okiennej, instalacji sanitarnych, 

elektrycznych; 2) montaż nowych balustrad ze stali nierdzewnej wg rysunków wykonawczych ; 

3) demontaż i ponowny montaż drzwi aluminiowych wejściowych automatycznych w celu 

przeciwnego kierunku otwierania (na zewnątrz); 4) dostawę i montaż stolarki i ślusarki 

drzwiowej i okiennej, w tym o odporności ogniowej EI60, 5) zamurowanie zbędnych otworów 

po demontażu stolarki, 6) uszczelnienie przepustów instalacyjnych pomiędzy strefami 

pożarowymi powłoką nieorganiczną, 7) podzielenie budynku na strefy pożarowe; 8) 

przebudowanie istniejących toalet na parterze w sposób pozwalający na wykonanie toalety dla 

osób niepełnosprawnych; 9) wyburzenie istniejących ścianek pomiędzy pomieszczeniami 

biurowymi w celu powiększenia SOK; 10) wykonanie ogólnego remontu SOK, klatki 

schodowej, części korytarzy; 11) wykonanie przegród oddzielających stanowiska obsługi; 12) 

przeniesienie punktów wodnych, kanalizacji, wymiana grzejników pod nowy układ pomieszczeń 

toalety; 13) przeniesienie i wymiana grzejników na SOK i klatce schodowej; 14) montaż nowych 

opraw oświetleniowych na SOK; 15) wykonanie instalacji gniazd elektrycznych i instalacji 

dostępu do internetu ze zmianą lokalizacji gniazd pod nowy układ funkcjonalny; 16) 

zainstalowanie systemu sygnalizacji pożaru; 17) wyposażenie klatki schodowej w awaryjne 

oświetlenie ewakuacyjne; 18) wyposażenie strefy pożarowej nr 1 budynku w hydrant 25 z 

wężem półsztywnym; 19) wykonanie w obrębie SOK i przy wyjściach na zewnątrz budynku 

awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego; 20) przebudowę wewnętrznej instalacji sanitarnej, 

grzewczej, elektrycznej i c.o. UWAGA: Postępowanie nie obejmuje dostawy wyposażenia w 

meble, które zostały ujęte w załączonej dokumentacji. 4. Po wykonaniu robót budowlanych 

obejmujących „Modernizację SOK w I/ZUS w Człuchowie”- niezależnie od gwarancji jakości i 

rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia - Wykonawca będzie zobowiązany zapewnić 

bezpłatny serwis gwarancyjny w okresie gwarancji w zakresie zapewnienia sprawnego i 

niezawodnego funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wykonanych instalacji. 

Serwisowanie ma na celu: 1) utrzymywanie urządzeń oraz instalacji w pełnej sprawności 

technicznej, 2) zapobieganie awariom i usterkom urządzeń i instalacji, 3)przywracanie 

sprawności uszkodzonym elementom; 4) zapewnienie wysokiej jakości robót. 5. Wykonawca 

zobowiązany będzie do utrzymania zamontowanych urządzeń i wykonanych instalacji w stałej, 

pełnej sprawności technicznej i funkcjonalnej w całym okresie trwania gwarancji, poprzez 

wykonywanie przeglądów i konserwacji zgodnie z dokumentacją techniczno – ruchową (DTR), 

instrukcjami obsługi lub warunkami użytkowania urządzeń oraz wymaganiami Norm. 6. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w dokumentacji projektowej oraz 

specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót. 

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie 

II.5) Główny Kod CPV: 45400000-1

Dodatkowe kody CPV: 45111100-9, 45262522-6, 45421000-4, 45430000-0, 45430000-3, 

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 
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IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25/04/2018 

IV.2) Całkowita wartość zamówienia 
Wartość bez VAT 355689.49 

Waluta PLN 

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH 
Liczba otrzymanych ofert:  1 

w tym: 

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1 

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: 0 

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 

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 437498.07 

Oferta z najniższą ceną/kosztem 437498.07 

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 437498.07 

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. 
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