
Ogłoszenie nr 510010494-N-2019 z dnia 17-01-2019 r. 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Poznaniu: Modernizacja budynku Inspektoratu 
ZUS w Szamotułach.

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: 608296-N-2018 

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

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

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

ul. Dąbrowskiego  12, 60-908   Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 61 8416091, 

e-mail przetargi.poznan1@zus.pl, faks 61 8411551. 

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: 
Modernizacja budynku Inspektoratu ZUS w Szamotułach. 

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

290000/271/4/2018-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:

Modernizacja budynku Inspektoratu ZUS w Szamotułach. Zakres przedmiotu zamówienia 

obejmuje roboty budowlano-instalacyjne i drogowe w zakresie: docieplenia ścian zewnętrznych 

do poziomu ław fundamentowych, docieplenia stropodachu, modernizacji instalacji grzewczej 

polegającej na wymianie grzejników centralnego ogrzewania, zmiany lokalizacji istniejącego 

przyłącza kanalizacji sanitarnej, modernizacji kominów oraz rozbiórki komina kotłowni 

węglowej w części znajdującej się ponad połacią dachową, wymiany stolarki okiennej (75 szt.) i 

drzwiowej (3 szt.), zamurowania otworu okiennego o wym. 140 x 150 cm w kondygnacji parteru 

(elewacja wschodnia), przebudowy wiatrołapu polegającej na montażu ścianki działowej z 

wnęką na dyspenser(konstrukcja lekka), wymiany opierzeń, rynien i rur spustowych z 

wykonaniem towarzyszących robót odtworzeniowych z podłączeniem do istniejącej sieci 
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kanalizacji deszczowej, instalacji opraw oświetleniowych elewacyjnych i sufitowych, instalacji 

oświetlenia zewnętrznego, instalacji rolet zewnętrznych sterowanych automatycznie w oknach 

od strony południowej (wraz z automatyką pogodową), montażu rolet wewnętrznych tekstylnych 

w pomieszczeniach znajdujących się w kondygnacji parteru i piętra, zmiany lokalizacji wjazdu 

wraz z przebudową części komunikacyjnej oraz likwidacją istniejących i wykonaniem nowych 

utwardzeń komunikacji kołowej i pieszej, likwidacji 5 szt. istniejących drzew oraz nasadzeniu 5 

szt. nowych, likwidacji istniejącego ogrodzenia oraz wykonania nowego ogrodzenia na 

podmurówce prefabrykowanej, wymiany istniejącej wiaty rowerowej na nową, wykonania 

instalacji wentylacji mechanicznej, prac towarzyszących wykonaniu powyższych robót, 

wykonywanie napraw, przeglądów i konserwacji w ramach serwisu gwarancyjnego. W zakres 

zamówienia wchodzi również sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji 

budowy, dokumentacji powykonawczej, instrukcji obsługi i eksploatacji elementów 

wbudowanych przy realizacji przedmiotu umowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

zawarty został w dokumentacji projektowej (tj. projektach budowlanych, projektach budowlano-

wykonawczych, projektach wykonawczych, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru 

robót, przedmiarach robót), stanowiącej załącznik do SIWZ. 

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

nie 

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45210000-2, 45311000-0, 45330000-9 

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: 28/12/2018 

IV.2) Całkowita wartość zamówienia 
Wartość bez VAT 1484753.78 

Waluta złoty 

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH 
Liczba otrzymanych ofert:  2 

w tym: 

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2 

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

Nazwa wykonawcy: PRB ADAM sp. z o.o. sp. k. 

Email wykonawcy: biuro@prb-adam.pl 
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Adres pocztowy: ul. Romana Maya 28 

Kod pocztowy: 64-500 

Miejscowość: Szamotuły 

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 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 1859982.99 

Oferta z najniższą ceną/kosztem 1859982.99 

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 3021531.18 

Waluta: złoty 

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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