
Ogłoszenie nr 510132089-N-2019 z dnia 01-07-2019 r. 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Opolu: Wykonanie przebudowy Inspektoratu ZUS 
w Kluczborku na potrzeby archiwum zakładowego.

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: 536216-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 Opolu, Krajowy numer identyfikacyjny 

17756002520000, ul. ul. Wrocławska  24, 45-701  Opole, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 77 

451 16 91, e-mail Maria.Dyszlewicz@zus.pl, faks . 

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: 
Wykonanie przebudowy Inspektoratu ZUS w Kluczborku na potrzeby archiwum zakładowego. 

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

240000/271/3/2019-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:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy Inspektoratu ZUS w Kluczborku na 

potrzeby archiwum zakładowego. Zakres robót obejmuje: 1) Roboty budowlane polegające na: 

a)wyburzeniu ścianek działowych pomiędzy pomieszczeniami, b) wykonaniu nowego rusztu 

stalowego pod torowiska regałów jezdnych, c) wykonaniu nowych posadzek, d) montażu 

regałów jezdnych i stacjonarnych, e) montażu nowej stolarki drzwiowej, f) malowaniu ścian i 

sufitów farbą emulsyjną, g) oklejeniu szyb folią chroniąca przed promieniowaniem UV, h) 

zamontowaniu na ścianach odbojnic i kątowników chroniących narożniki ścian, i) przebudowie 

istniejącego pomieszczenia sanitarnego na pomieszczenie techniczne dla potrzeb wentylacji, 

demontażu przyborów sanitarnych, demontażu ścianek działowych, wymianie drzwi na 

techniczne. 2) Roboty elektryczne polegające na: a) przebudowie instalacji oświetleniowej i 
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gniazd wtykowych w pomieszczeniach, b) przebudowie instalacji teletechnicznych, c) montażu 

instalacji kontroli dostępu w pomieszczeniu archiwum i w aktualnie użytkowanych 

pomieszczeniach składnic akt, d) przebudowie instalacji SSP, e) wykonaniu pomiarów 

elektrycznych. 3) Roboty sanitarne polegające na: a) montażu instalacji wentylacji z centralą z 

odzyskiem ciepła wraz z automatyką i urządzeniami chłodzącymi, b) montażu instalacji 

klimatyzacji, c) przebudowie instalacji wodno-kanalizacyjnej. Szczegółowy zakres robót opisany 

jest w: 1) Projekcie budowlanym. 2) Projektach wykonawczych. 3) Specyfikacjach 

Technicznych Wykonania i Odbioru Robót. 4) Przedmiarach robót. Miejsce wykonywania robót: 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Opolu, Inspektorat w Kluczborku ul. Katowicka 

14, 46 200 Kluczbork. 

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

nie 

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45300000-0 

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: 27/06/2019 

IV.2) Całkowita wartość zamówienia 
Wartość bez VAT 988991.87 

Waluta PLN 

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

w tym: 

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3 

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: Firma Budowlana MS s.c. 

Email wykonawcy: shadzel@o2.pl 

Adres pocztowy: ul. Wronczyńska 12 

Kod pocztowy: 46-300 

Miejscowość: Olesno 

Kraj/woj.: opolskie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: 
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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 1181140.10 

Oferta z najniższą ceną/kosztem 1181140.10 

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1542804.39 

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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