
CZĘŚĆ NR: 1    NAZWA: Część I (zadanie nr 1) – wymiana stolarki drzwiowej na automatyczną w 
Oddziale ZUS w Koszalinie 

Ogłoszenie nr 510247494-N-2019 z dnia 18-11-2019 r. 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Koszalinie: Roboty budowlane w ZUS O/Koszalin i 
Inspektoracie w Drawsku Pomorskim przy ul. Basztowej 1b: Część I (zadanie nr 1) – wymiana 
stolarki drzwiowej na automatyczną w Oddziale ZUS w Koszalinie przy ul. Fałata 30; Część II 
(zadanie nr 2) – malowanie pomieszczeń biurowych i SOK-u w Inspektoracie ZUS w Drawsku 

Pomorskim przy ul. Basztowej 1b. 

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: 610170-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 Koszalinie, Krajowy numer identyfikacyjny 00001775600435, ul. Juliana Fałata  30, 75-434  
Koszalin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 94 3485514, e-mail barbara.wojtan@zus.pl, faks 94 3481233. 
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 w ZUS O/Koszalin i Inspektoracie w Drawsku Pomorskim przy ul. Basztowej 1b: Część I (zadanie nr 1) – wymiana stolarki 
drzwiowej na automatyczną w Oddziale ZUS w Koszalinie przy ul. Fałata 30; Część II (zadanie nr 2) – malowanie pomieszczeń biurowych i 
SOK-u w Inspektoracie ZUS w Drawsku Pomorskim przy ul. Basztowej 1b. 

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
170000/271/51/2019-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 są roboty budowlane w budynkach Oddziału ZUS w Koszalinie i Inspektoracie w Drawsku Pomorskim przy ul. 
Basztowej 1b. Przedmiot zamówienia podzielony został na dwie części (zadania): część I (zadanie nr 1) – wymiana stolarki drzwiowej na 
automatyczną w Oddziale ZUS w Koszalinie przy ul. Juliana Fałata 30: - wymiana istniejącej stolarki drzwiowej w holu wejścia budynku „C”, - 
wewnętrznej na drzwi dwuskrzydłowe EI30, rozwierne w konstrukcji stalowej automatycznie o wym. 200x240cm i drzwi dwuskrzydłowe EI60, 
dymoszczelne, rozwierne w konstrukcji stalowej automatycznie o wymiarach 200x210cm, - zewnętrznej jednoskrzydłowej na automatyczną o 
wym. 100x210cm i dwuskrzydłowe na automatyczną o wym. 400x210cm rozsuwaną w konstrukcji aluminiowej w zabudowie witrynowej o 
powierzchni ok. 41,6m2, - wykonanie instalacji elektrycznej do zasilania stolarki drzwiowej automatycznej i kurtyn powietrznych, - rozbudowa 
rozdzielni do zasilania stolarki drzwiowej automatycznej i kurtyn powietrznych, - instalacja kurtyn powietrznych L min - 1,0 mb. i L min – 2,0 
mb., - wykonanie sterowania stolarki drzwiowej automatycznej do systemu p.poż., - dwukrotne malowanie ścian i sufitów holu w ilości 195,82 
m2 wraz z przygotowaniem powierzchni, - wywóz gruzu, utylizacja. Część II (zadanie nr 2) – malowanie pomieszczeń biurowych i SOK-u w 
Inspektoracie ZUS w Drawsku Pomorskim przy ul. Basztowej 1b: - przygotowanie powierzchni tynku ścian i sufitów w ilości 1680,59 m2, - 
dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów w ilości 1 779,19m2, w tym magazyny dokumentacji 
bieżącej w ilości 298,72 m2, - malowanie farbami emulsyjnymi płyt sufitu podwieszanego w ilości 226,9 m2, - jednokrotne malowanie farbami 
akrylowymi stolarki drzwiowej, ścianek i osłon w ilości 207,18 m2 wraz z robotami towarzyszącymi, - jednokrotne malowanie farbami olejnymi 
stolarki okiennej wraz z robotami towarzyszącymi w ilości 9,30 m2, - jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników w ilości 37,89 m 2, - 
jednokrotne malowanie farbą olejną balustrad, rur c.o., kratek wentylacyjnych, - wymiana wykładziny z PCV na wykładzinę homogeniczną 
wraz z przygotowaniem podłoża w ilości 28,90 m 2 , - wymiana sufitów podwieszanych w ilości 20,7 m 2 , - wymiana parapetów w ilości 
16,55mb., - naprawa zadaszenia wejścia głównego z wymianą uszkodzonych elementów odeskowania, - malowanie elementów drewnianych 
zadaszenia wejścia głównego, - wymiana opraw zewnętrznych w ilości 4szt. na oprawy typu LED zadaszenia wejścia głównego w lokalu 
Inspektoratu ZUS w Drawsku Pomorskim, ul. Basztowa 1b, - wywóz gruzu, utylizacja. W pomieszczeniach magazynów dokumentacji bieżącej 
nie należy stosować farb, lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne zwłaszcza: formaldehydu, ksylenu, toulenu 

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

tak 
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45210000-2, 45421100-5, 45453100-8, 45430000-0, 45442100-8, 45312100-8, 45311100-1, 45314310-7, 
45315100-9, 31211100-9 

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 

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Unieważnienia dokonano stosownie do treści art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp - w postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej 
odrzuceniu. W przedmiotowym postępowaniu na Część I (zadanie nr 1) wpłynęła tylko jedna oferta, która została odrzucona na podstawie art. 89 
ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp – jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3. 
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CZĘŚĆ NR: 2    NAZWA: Część II (zadanie nr 2) – malowanie pomieszczeń biurowych i SOK-u w 
Inspektoracie ZUS w Drawsku Pomorskim przy ul. Basztowej 1b 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/11/2019 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia 

Wartość bez VAT 48227.00 
Waluta PLN 

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH 
Liczba otrzymanych ofert:  1 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1 
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: DAN-FAL Piotr Falicki 
Email wykonawcy: danfal@interia.pl 
Adres pocztowy: 4-go Marca 8A/6 
Kod pocztowy: 75-708 
Miejscowość: Koszalin 
Kraj/woj.: zachodniopomorskie 

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 58576.61 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 58576.61 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 58576.61 
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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Drukuj
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