
10.07.2019

1/3

Ogłoszenie nr 510141197-N-2019 z dnia 10-07-2019 r.

Teatr im. Jana Kochanowskiego: Remont Domu Aktora 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: 562081-N-2019

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

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający
powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

tak 
Informacje na temat podmiotu, któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania: 

TEATR IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W OPOLU, PL. TEATRALNY 12 45-056 OPOLE
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających 
tak 
Należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzali postępowanie oraz podać
adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do
kontaktów: 
Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu, 45-056 Opole, Pl. Teatralny 12; NIP: 754-033-98-81
REGON: 000279717, Marta Ślęzak przetargi@teatropole.pl 
Opolski Teatr Lalki i Aktora, 45-056 Opole, ul. Augustyna Kośnego 2a, NIP: 754-034-03-41
REGON: 530615576, Osoba do kontaktu: Tamara Łomnicka - Kumala kadry@teatrlalki.opole.pl

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.teatropole.pl;
http://teatrkochanowskiego.biuletyn.info.pl/7/strona-glowna-bip.html 

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

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w
tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z
zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z
zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych
zamawiających w sekcji I należy wskazać, który z zamawiających zawarł umowę): 
Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu w trybie art. 16 ust. 1 Pzp, przeprowadza wspólne
postępowanie o udzielenie zamówienia wraz z Opolskim Teatrem Lalki i Aktora. Teatr im. Jana
Kochanowskiego w Opolu jest umocowany do przeprowadzenia postępowania w imieniu
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podmiotów wspólnie realizujących zamówienie czyli własnym oraz Opolskiego Teatru Lalki i
Aktora. Zamówienie zostanie udzielone wspólnie przez Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu
oraz Opolski Teatr Lalki i Aktora.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Remont Domu Aktora w Opolu

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
SZP-26-2/2019

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: 

3.1 Głównym przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w
zakresie remontu budynku domu aktora położonego przy ul. Sienkiewicza 25 i 27. Realizacja
remontu obejmuje dwa etapy: - I etap obejmuje: remont i ocieplenie elewacji i dachu budynku,
remont kominów oraz instalację wody deszczowej i instalacji odgromowej, - II etap obejmuje:
remont pomieszczeń – mieszkań należących do TJK i OTLiA oraz tzw. części wspólnych
(piwnice, korytarze), wymianę instalacji wodno – kanalizacyjnych tj. wymianę instalacji wody
zimnej, wymianę instalacji kanalizacji sanitarnej, nową instalację ciepłej wody użytkowej z
cyrkulacją, likwidację instalacji gazowej, wymianę instalacji elektrycznej, montaż kuchenek
elektrycznych, instalacja domofonów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w
SIWZ: Część III/1 Dokumentacja projektu budowlano-wykonawczego Część III/2 Przedmiary
Robót stanowiące podstawę do sporządzenia kosztorysu szczegółowego metodą uproszczoną
Część III/3 HRR

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:
Uzasadnienie prawne: Unieważnienie postępowania następuje na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1)
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1986 z
późn. zm.), tj. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden
wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego
wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3. Uzasadnienie faktyczne: W dniu 9 lipca 2019 o godz.
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12.00 minął termin wyznaczony przez Zamawiającego na składanie ofert w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego na w/w przedmiot zamówienia. Do wyznaczonego terminu nie
wpłynęła do Zamawiającego 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. 


