Ogłoszenie nr 510153541-N-2020 z dnia 17-08-2020 r.
Teatr im. Jana Kochanowskiego: Odtworzenie dachu w budynku Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu
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: 564867-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540136771-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Teatr im. Jana Kochanowskiego, Krajowy numer identyfikacyjny 27971700000000, ul. Plac Teatralny 12, 45-056
Opole, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 77 4545942, e-mail przetargi@teatropole.pl, faks -.
Adres strony internetowej (url): www.teatr opole.pl; http://teatrkochanowskiego.biuletyn.info.pl/7/strona-glownabip.html
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: wojewódzka samorządowa instytucja kultury

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Odtworzenie dachu w budynku Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
SZP-26-2/2020
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 odtworzenie (remont) dachu w budynku Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) znajduje się w SIWZ: Część III/1a Dokumentacja Projekt
budowlany modernizacji formy zewnętrznej ze szczególnym uwzględnieniem izolacyjności cieplnej obiektu –
Instalacja piorunochronna dla Bryły „A” Część III/1b Rysunki wykonawcze do projektu budowlanego
modernizacji formy zewnętrznej ze szczególnym uwzględnieniem izolacyjności cieplnej obiektu Część III/2
Ekspertyza rzeczoznawcy z 05.2020 r. Część III/3 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót
Budowlanych – dalej: „STWIORB” Część III/4 Przedmiary Część III/5 HRR
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV: 45261000-4, 45261210-9, 45110000-1

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:
Uzasadnienie prawne unieważnienia postępowania: Art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy - Prawo zamówień publicznych
(ustawa z dnia 29.01.2004r., tj. Dz.U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający unieważnia postępowanie o
udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą
zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę
do ceny najkorzystniejszej oferty. Uzasadnienie faktyczne unieważnienia postępowania: W przeprowadzonym
postępowaniu została złożona jedna oferta tj.: Korman sp z o.o. z siedzibą: 02-790 Warszawa ul. Kazimierza Sotta
„sokoła” 7/4, cena oferty brutto: 1.217.310,00 zł (jeden milion dwieście siedemnaście tysięcy trzysta dziesięć
00/100 PLN). Na otwarciu ofert w dniu 06.08.2020r. o godzinie 12:15 Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. 1.139.291,91 zł (jeden milion sto trzydzieści dziewięć tysięcy
dwieście dziewięćdziesiąt jeden złoty 91/100). W związku z tym, że cena złożonej oferty w postępowaniu
przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający
unieważnił prowadzone postępowanie – w obliczu przesłanki, gdy ceny wszystkich złożonych w postępowaniu ofert
przewyższają kwotę, jaką instytucja zamawiająca planuje przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, jednocześnie
niemożliwym jest zwiększenie przez organizatora postępowania tejże kwoty.
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.

