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Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział we Wrocławiu: Modernizacja holu głównego w 
budynku Oddziału ZUS we Wrocławiu

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: 567519-N-2020 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział we Wrocławiu, Krajowy numer identyfikacyjny 

17756002600000, ul. ul. Pretficza  11, 50-930  Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 

713 606 000, e-mail beata.skora@zus.pl, faks 713 606 497. 

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: 
Modernizacja holu głównego w budynku Oddziału ZUS we Wrocławiu 

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

470000/271/10/2020-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:

Wykonanie modernizacji holu głównego w budynku Oddziału ZUS we Wrocławiu. Zakres prac 

obejmuje: 1) Prace wyburzeniowe i rozbiórkowe: a) likwidację lady i ścianek portierni oraz 

kiosku prasowego, b) likwidację istniejących grzejników w holu na parterze, c) wymianę i 

przesunięcie hydrantów na parterze, d) likwidację drewnianych drzwiczek do skrzynek 

elektrycznych w wiatrołapie, e) likwidację lamp w holach, wiatrołapie. 2) Prace remontowe i 

budowlane, w tym: a) w holu głównym i wiatrołapie: - montaż nowych żeberkowych 

dekoracyjnych grzejników w holu na parterze, - wymianę i przesunięcie hydrantów na parterze, - 

konserwację tablicy informacyjnej, - konserwację balustrad, - konserwację okien i okuć, - 

wymianę lamp (żyrandoli i plafonów), - wymianę drzwi z wiatrołapu do holu / montaż KD + 

domofonu, - wymianę drzwiczek w przedsionku na drzwiczki stalowe kute w kolorze czarnym, 
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nawiązujące do drzwi głównych, - wymianę oświetlenia w przedsionku, - wymianę wycieraczki 

na stalową z indywidualnym wzorem (wycieraczka wyjmowana by umożliwić sprzątanie), - 

usprawnienie otwierania drzwi zewnętrznych (wymianę siłownika w drzwiach) wraz z 

konserwacją tych drzwi, - renowację trawertynu, - krystalizację podłogi granitowej, - obłożenie 

ścian przedsionka windy trawertynem, - czyszczenie i konserwację balustrad z lastryka z 

elementami ornamentów roślinnych wykonanych z metalu oraz konserwacja drewnianych 

podchwytów, - usunięcie warstw tynku z balustrad, - malowanie ścian kolorem beżowym oraz 

sufitów i faset kolorem białym (uwaga: kolorystyka ścian dobrana do okładzin z trawertynu; 

kolorystyka do potwierdzenia na komisji konserwatorskiej), - badania stratygraficzne, - 

modernizację instalacji elektrycznych po istniejących trasach, - przeniesienie podjazdu dla 

wózków w wiatrołapie na lewą stronę (uwagi: należy skuć istniejące pochylnie; balustrada i 

pochwyt do przeniesienia; stopnice i podstopnice należy wymienić na nowe), - nową portiernię 

wraz z zapleczem; b) w holu na 1 piętrze: - modernizację instalacji elektrycznych po istniejących 

trasach, - badania stratygraficzne, - odnowienie drewnianych siedzisk w holu - czyszczenie i 

konserwację kamiennych tralek oraz wymianę drewnianych pochwytów, - konserwację okien i 

okuć, - wymianę żyrandoli w holu, - krystalizację podłogi granitowej, - malowanie ścian 

kolorem beżowym oraz sufitów i faset kolorem białym (uwaga: kolorystyka ścian dobrana do 

okładzin z trawertynu; kolorystyka do potwierdzenia na komisji konserwatorskiej. 

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

nie 

II.5) Główny Kod CPV: 45453000-7

Dodatkowe kody CPV: 45000000-7, 45210000-2, 45262000-1, 45310000-3, 45324000-4, 

45400000-1, 45410000-4, 45421000-4, 45421100-5, 45421140-7, 45442100-8, 45451000-3, 

45453100-8 

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:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego podlega unieważnieniu na podstawie przepisu 

art. 93 ust. 1 pkt 1) uPzp, ponieważ nie została złożona żadna oferta. 

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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