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Ogłoszenie nr 510050234-N-2019 z dnia 15-03-2019 r.

Teatr im. Jana Kochanowskiego: Nowa jakość Teatru - przebudowa i modernizacja Teatru im.
Jana Kochanowskiego w Opolu na cele kulturalne i edukacyjne - wykonanie

  
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
tak 
Nazwa projektu lub programu 
Tytuł Projektu: Nowa jakość Teatru - przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego
w Opolu na cele kulturalne i edukacyjne. Nr Umowy: POIS.08.01.00-00-0062/17-00 Projekt
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura I Środowisko 2014-2020; Oś
priorytetowa 08 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Działanie 8.1 Ochrona
dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 611067-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 500239254-N-2018

 

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 77 4545942. 
Adres strony internetowej (url): .http://teatrkochanowskiego.biuletyn.info.pl/7/strona-glowna-
bip.html 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Wojewódzka Samorządowa Instytucja Kultury

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Nowa jakość Teatru - przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na
cele kulturalne i edukacyjne - wykonanie

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
SZP-26-1/2018

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: 
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Głównym przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie:
a) przebudowy głównej fasady Teatru z przyległym otoczeniem oraz przebudowy pomieszczenia
na Centrum Edukacji Kulturalnej w Teatrze; b) przebudowy systemu wentylacji i klimatyzacji w
budynku Teatru; c) przebudowy i modernizacji istniejącego zasilania budynku Teatru.
Przedmiotowa przebudowa i modernizacja są konieczne m.in. do wykonania w związku z
wykonaniem w ramach projektu modernizacji systemu elektroakustycznego i oświetleniowego
scen teatralnych; d) modernizacji systemu elektroakustycznego scen teatralnych oraz systemu
oświetleniowego Małej Sceny

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

nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

 
Dodatkowe kody CPV: 45210000-2, 45220000-5, 45300000-0, 45310000-3, 45330000-9,
45320000-6, 45400000-1, 45450000-6

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

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 146 ust. 6
Pzp. wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, uchylił się od podpisania
umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego oraz nie wniósł wymaganego
zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Natomiast na dzień, w którym Zamawiający
powziął ostateczną wiedzę o uchyleniu się Wykonawcy, którego oferta została uznana za
najkorzystniejszą, od podpisania umowy i niewniesienia wymaganego zabezpieczenia należytego
wykonania umowy, żaden z pozostałych Wykonawców biorących udział w postępowaniu (którzy
złożyli oferty) nie był związany złożoną ofertą, ani nie przedłużył w terminie związania ofertą jej
ważności.
 
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. 


