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Ogloszenie nr 510 193382-1\-20 19 z dnia 13-09-2019 r,

Zaklad Uhezpieczen Spulecznych Od(lI:ial w W;,lbrzychu: Remont schodow zewnt;lrznych i
prLebudowt; podjazdu w Inspektoracie ZUS w .Jeleniej Gorze.

OGU)SZEI'IE 0 UUZIELE1'iIU ZA~16WIE1'iIA - Iloboty budowl.nc

Zamicszczanie oglos7.enia:
obowi'lzkO\ve

Ogloszenie dot)'czy:
zamowienia publicznego

Zam(m:ienie dOlyel.Yprojektu luh programu wspollinansowanego ze srodkon' Vnii Europejskiej
mc

Zamowicnie h~'lo prledmiotem ogloszenia w Biulclynit.. Zamon.ien Publicznych:
mc

Ogloszenie 0 zmianie o~loszcnia lostalo l.amieSl,C1.0new lliuletynic Zamowien Publicznych:
mc

SEKCJA I: ZAI\1A\VIA.IACY

I. I) 1'iAZWA I ADIlF:S:
Zaklad Ubezpieczen Spolecznych Oddzial w Walbrzychu. Krajowy numer idcntytikacyjny
00001775600198. ul. Kasztanowa I. 58-390 Walbrzych. \voj. dolnosl'1skie. paJistwo Polska. tel.
746497175. c-mail krzysztof.marciniak1f!zus,pL fah 74 6497112,
Adres strony intemetowej (uri): www.zus.pl

1.2) 1l0DZAJ ZAI\1AWIA.J<\CEGO:
Podmiot prawa publicznego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMO\VIENIA

11.1) :'lazwa nadana zamowieniu przcz zltman'iajl)cego:
Remont schodow zewn~trznych i przebudowc; podjazdu \\' Inspcktoracie lUS \v Jeleniej G()rze,

Numer referencyjny(jeteli dotycz}~:
430000/271/7/2019-ZAP

11.2) Rodzaj zamowienia:
Robot)' budowlane

11.3) Krotki oris przcdmiotu zamowicnia (wielkoH~. zakres, rodzaj i ilosc dostall', wilug luh roh(J/
hudowlanych I/lb okrdlenie zapo/rzebow(mia i '"'ymagwl) a w przypadku partnerslwa
innO\\:acyjnc~o - okreslcnie zapotrzehowltnia na innuwltc)jny produkt, uslu~~ luh rohoty
hudowlane:

Przcdmiotem zamowienia jest wykonanie robot budowlanych zwi<}zanychz przebudow't
podjazdu cclcm dostosowania do potrzeb osob niepelnosprawnych. rcmontem okladzin schod6w
zewn~trznych wraz z wymian'l balustrad stalowych w budynku Inspcktoratu ZUS w Jeleniej
G()rze przy ul. SygietyIiskicgo 10. Szczegofowy zakres prac przewidzianych do "ykonania
okrdlajq: Projekt BudO\\!lany, Przcdmiary robot oraz STWIORy.

11.4) Informacja 0 czl(sciach zamowienia:
Zamowienie h~.lo podlielone na cz'fsci:

.ak
11.5) Glown)' Kod CPY: 45110000-1

Dod.tkowc kody CPY: 45223000-6. 45262512-3. 452231 00-7.45233260-9
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SEKCJA III: PROCEDURA

111.1) Tln'lI UIlZIELEI'iIA ZA~I()WIENIA
Zamowicnic z wolnej r~ki

111.2)O~loszcnic dotycz)' zakonczcnia d)'namiczncgo systemu zakup6w
me

111.3) Informacje dodatko\\'c:

SEKC./A IV: UDZIELENIE ZAI\IOWIENIA

CZf<;SC NR: 1 :SAZ\VA: Remont schodow zewn~trznych
Post~powanie / cz~se zostato unicwaznione
lak
Nalczy podae podstaw~ i przyczyn~ unicwaznienia postc;powania:
Postc;powanic 0 udzielenie zamowienia publicznego z05tato unic\',.:aznionc na podstav't'ic art. 93 ust.
1 pkt. 1) usta\vy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (lekst jcdnolity: Dz. U.
z 2018 r. paz. 1986 z pMn. zmianami). W prowauzonym postcrpowaniu nie zlo1.ono i..adnej oferty.
niepodlegaj'lcej odrzuceniu.

CZf<;SC lSR: 2 lSAZ\\'A: Przebudowa podjazdu dla nicpclnosprawnych
Posl~powanie / czc;sc zostalo uniewa1.nionc
lak
Nale1.Ypodae podstaw/f i przyczynt; uniewamicnia post/fpo\\,:ania:
Post~powanie 0 udziclcnie zamowienia publiczncgo zostalo unicwatnione na podstawic art. 93 ust.
1 pkt. 1) ustawy z doia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowicn publicznych (tekstjednolity: Dz. U.
z 2018 r. poz. 1986 z pM.n. zmianami). \'to' prowadzonym postc;powaniu nie zlo1.ono iadnej ofert)',
nicpod1egajqcej odrzuccniu.

IV,9) UZASAIlNIENIE UIlZIELEl'iIA ZA~I6WIENIA W TRYUlE I'iEGOC.IAC.III1EZ
OGI.OSZENIA, ZAM(hVIENIA Z WOLNE,I RF;KI ALlIO ZAI'YTAI'iIA 0 CENF;

IV.9.1) Podsta\\'a prawna
Post/fPo\',:anie prowadzonc jest \••.trybie na podslawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienic wyhoru trybu
Nalciy podae uzasadnienie faktycznc i prawnc wyboru trybu oraz wyjasnie. dlaczego
udzielenie zam6wicniajest zgodne z przcpisami.
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