
Ogłoszenie nr 510111282-N-2019 z dnia 04-06-2019 r.  
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie: Roboty budowlane związane z modernizacją systemów 

SSWiN i CCTV w I/Kraśnik, I/Puławy  
 

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: 536363-N-2019  
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:  
nie  
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  
 
I. 1) NAZWA I ADRES:  
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie, Krajowy numer identyfikacyjny 17756004420000, ul. ul. 
Tomasza Zana  , 20-601  Lublin, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 815 357 402, e-mail koczkodajw@zus.pl, 
faks 815 357 402.  
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 związane z modernizacją systemów SSWiN i CCTV w I/Kraśnik, I/Puławy  
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):  
200000/271/08/2019-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, o wartości szacunkowej poniżej 5 548 000 euro, są roboty budowlane polegające na 
modernizacji systemów: System Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN) i telewizji przemysłowej (CCTV) w 
terenowych jednostkach organizacyjnych O/ZUS w Lublinie - w Inspektoratach w Puławach i w Kraśniku. 
Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto, oprócz robót budowlanych, utrzymanie wykonanych instalacji i 
zainstalowanych urządzeń w stałej sprawności technicznej w okresie gwarancji, niezależnie od zapewniania 
gwarancji na wykonane roboty budowlane. Ponadto przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie czynności zawarte 
w zał. nr 1A do SIWZ , w stosunku do których Zamawiający wymaga, aby były one zrealizowane przez osoby 
zatrudnione na umowę o pracę. Kategoria przedmiotu zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień 
(kody CPV i ich nazwy): 45310000-3 - „Roboty instalacyjne elektryczne”. 2. Termin realizacji zamówienia: 2.1. 
Rozpoczęcie realizacji przedmiotu zamówienia przez wykonawcę nastąpi od dnia podpisania protokołu przekazania 
placu budowy; 2.2. Przekazanie placu budowy nastąpi w terminie do 7 dni roboczych, licząc od daty podpisania 
Umowy; 2.3. Zakończenie realizacji przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie 45 dni licząc od daty 
protokolarnego przekazania placu budowy. Wykonawca jest zobowiązany do tego terminu zakończyć wszystkie 
prace stanowiące przedmiot zamówienia i dokonać zgłoszenia do odbioru. 2.4. Szczegółowe terminy realizacji 
przedmiotu umowy będzie zawierał Harmonogram rzeczowo – finansowy.  
II.4) Informacja o częściach zamówienia:  
Zamówienie było podzielone na części:  
nie  
II.5) Główny Kod CPV: 45310000-3 
 
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: 04/06/2019  

IV.2) Całkowita warto ść zamówienia  
Wartość bez VAT 178254.38  

Waluta PLN  
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH  

Liczba otrzymanych ofert:  5  
w tym:  

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4  
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 ZA MÓWIENIA  
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:  

nie 
Nazwa wykonawcy: Kartel Tech Import-Eksport Paweł Zdziarski  

Email wykonawcy:  
Adres pocztowy: ul. Narutowicza 2  

Kod pocztowy: 09-200  
Miejscowość: Sierpc  

Kraj/woj.: mazowieckie  
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:  

nie 
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/ WARTO ŚCI ZAWARTEJ 
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNI ŻSZĄ I NAJWY ŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM  

Cena wybranej oferty/wartość umowy 147326.66  
Oferta z najniższą ceną/kosztem 147326.66  
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 214457.55  

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.  
 


