
Ogłoszenie nr 510227188-N-2019 z dnia 23-10-2019 r. 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Zabrzu: Naprawa wraz z malowaniem elewacji 
budynków C i D Inspektoratu ZUS w Tarnowskich Górach przy ul. Górniczej 4-8. 

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: 592595-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 Zabrzu, Krajowy numer identyfikacyjny 

17756001730000, ul. ul. Szczęść Boże  18, 41-800  Zabrze, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 

277-86-06, e-mail katarzyna.golabek@zus.pl, faks 32 271-13-11. 

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: 
Naprawa wraz z malowaniem elewacji budynków C i D Inspektoratu ZUS w Tarnowskich 

Górach przy ul. Górniczej 4-8. 

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

480000/271/2/2019-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 naprawa wraz z malowaniem elewacji budynków C i D 

Inspektoratu ZUS w Tarnowskich Górach przy ul. Górniczej 4-8. Zakres robót obejmuje między 

innymi: Roboty rozbiórkowe: wykucie z muru różnych elementów: 9,76 m², demontaż opraw 

oświetleniowych: 25 szt., zerwanie posadzek cementowych i lastrykowych wraz z cokolikami, 

skucie okładzin i nierówności na schodach: 57,61 m²; Wymiana uszkodzonych tynków: 391,59 

m²; Kładzenie płytek: okładziny schodów płytkami granitowymi, szarymi, płomieniowanymi: 

29,26 m², posadzki z płytek granitowych, szarych płomieniowanych; 28,35 m², okładziny ścian i 

elementów zewnętrznych płytkami z granitu polerowanego: 12,50 m²; Roboty elewacyjne: 

zabezpieczenie folią budowlaną okien, drzwi, elewacji szklanej i innych elementów na czas 
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prowadzenia robót: 610,53 m²; Wykonanie wyprawy elewacyjnej z tynku cienkowarstwowego 

wraz z przygotowaniem podłoża: 978,98 m²; Roboty malarskie: remont istniejących balustrad 

stalowych: 53,10 m, pochwytów stalowych: 4,6 m, malowanie powierzchni metalowych, słupy 

stalowe: 31,78 m², remont istniejącego ażurowego ogrodzenia stalowego: 3,4 m², remont 

istniejącej ażurowej bramy stalowej: 12,6 m², malowanie powierzchni metalowych: 22,4 m², 

malowanie powierzchni metalowych pełnych 18,8 m²; Wznoszenie rusztowań zewnętrznych 

rurowych: 2278,00 m²; Różne specjalne roboty budowlane: czyszczenie i renowacja 

nasad/zwieńczeń słupów stalowych ze stali nierdzewnej: 3,16 m², zabezpieczenie przed 

zniszczeniem w czasie prowadzenia robót kamer systemu obserwacji telewizyjnej, demontaż na 

czas prowadzenia robót oznaczeń literowych segmentów i informacji dla niepełnosprawnych, 

renowacja schodów wyłożonych płytkami klinkierowymi, czyszczenie, naprawa spoin fugą z 

trasem: 14,63 m², wyczyszczenie i umycie daszku z poliwęglanu – segment D, obróbki 

blacharskie: 5,46 m², drzwiczki rewizyjne ze stali nierdzewnej w ścianach: 4 szt., obróbki 

blacharskie: 4,80 m². Montaż opraw oświetleniowych: 25 kpl (+ 3 kpl zewn. reflektory LED), 

wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur: 6 m, zaprawianie bruzd: 6 m, przewody 

kabelkowe: 6 m. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 9 do SIWZ, 

dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (STWiOR) oraz 

przedmiar robót. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych w stosunku 

do materiałów opisanych w przedmiocie zamówienia. 

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

nie 

II.5) Główny Kod CPV: 45443000-4

Dodatkowe kody CPV: 45111300-1, 45410000-4, 45442100-8, 45262120-8, 45262600-7, 

45316100-6 

SEKCJA III: PROCEDURA 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 
nie

III.3) Informacje dodatkowe: 
Termin wykonania zamówienia do 10 tygodni od dnia podpisania umowy. 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22/10/2019 

IV.2) Całkowita wartość zamówienia 
Wartość bez VAT 371544.02 

Waluta zł 

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
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Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie

Nazwa wykonawcy: POLTERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
Email wykonawcy: POLTERMDOCIEPLENIA@GMAIL.COM 
Adres pocztowy: UL.PROLETARIACKA 6, 42-609 TARNOWSKIE GÓRY 
Kod pocztowy: 42-609 
Miejscowość: TARNOWSKIE GÓRY 
Kraj/woj.: śląskie 

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 491521.53 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 491521.53 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 740000.00 
Waluta: zł. 

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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