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Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział Sosnowiec: Wykonanie kanalizacji deszczowej oraz 
przyłącza wodno – kanalizacyjnego w Inspektoracie ZUS w Jaworznie 

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: 519372-N-2020 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 540054525-N-2020 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział Sosnowiec, Krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul. ul. Partyzantów  1, 41-200  
Sosnowiec, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 032 2695012 do 15, e-mail ZaczynskiA@zus.pl, faks 322 662 084. 
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 kanalizacji deszczowej oraz przyłącza wodno – kanalizacyjnego w Inspektoracie ZUS w Jaworznie 

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
380000/271/02/2020-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 na terenie Inspektoratu ZUS w Jaworznie z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 274 wszystkich prac 
budowlanych i instalacyjnych zgodnych z dokumentacją projektową, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 
wzorem Umowy, zmierzających do realizacji zadania polegającego na Wykonaniu kanalizacji deszczowej oraz przyłączy wodnego i 
kanalizacyjnego do budynku Inspektoratu. Zakres robót obejmuje w szczególności: 1) w zakresie kanalizacji deszczowej: budowa instalacji 
zewnętrznej kanalizacji deszczowej dla odwodnienia budynku i parkingów na działkach ZUS, budowa urządzeń odwadniających parkingi – 
odwodnienia liniowego, korytek przy krawężnikowych oraz wpustów ulicznych, budowa podziemnego zbiornika retencyjnego o pojemności 
całkowitej 159m3, budowa studni z regulatorem przepływu ograniczającym zrzut wód opadowych do istniejącej kanalizacji deszczowej w ul. 
Grunwaldzkiej, budowa przyłącza kanalizacji deszczowej w pasie drogowym ul. Grunwaldzkiej metodą bezwykopową - przewiertu 
sterowanego, odtworzenie nawierzchni parkingów po robotach ziemnych wraz z utworzeniem miejsc postojowych w obrębie działek ZUS, 
zabezpieczenie istniejącej infrastruktury technicznej krzyżującej się z projektowaną kanalizacją, zapewnienie opracowania projektu organizacji 
ruchu na czas wykonywania robót. 2) w zakresie przyłącza kanalizacyjnego: budowa kanałów odpływowych z rur litych PVC-U SDR 34 SN 
min. 8 kN/m2, budowa studzienek kanalizacyjnych o średnicy DN 600 mm; włączenie wykonanych przewodów do istniejącej sieci 
kanalizacyjnej. 3) w zakresie przyłącza wodociągowego: budowa przyłącza wodociągowego o średnicy Ø 63PE z rozdziałem na Ø 40PE dla 
celów socjalnobytowych; budowa przyłącza Ø 50PE dla celów przeciwpożarowych wraz z zabudową i wyposażeniem studni o średnicy Ø1200. 

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

nie 
II.5) Główny Kod CPV: 45231300-8

Dodatkowe kody CPV: 45111200-0, 45223500-1, 45232130-2, 45232410-9, 45233250-6 

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: 18/06/2020 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia 

Wartość bez VAT 1060059.77 
Waluta PLN 

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: 1 
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie

Nazwa wykonawcy: BRIGADON Sp.z o.o. 
Email wykonawcy: biuro.brigadon@gmail.com 
Adres pocztowy: ul. Francesco Nullo 5/2 
Kod pocztowy: 43-600 
Miejscowość: Jaworzno 
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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 802118.39 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 802118.39 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1358140.06 
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. 

Strona 2 z 3OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

2020-06-23https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/db043c1f-75f2-4a00-9439-d06840209511




