
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane

Remont elewacji w budynku Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej w ramach zadania pt. "Remont elewacji i
wymiana stolarki okiennej w budynku Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: REGIONALNY OŚRODEK KULTURY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000283222

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. 1 Maja 8

1.5.2.) Miejscowość: Bielsko-Biała

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-300

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.5.7.) Numer telefonu: 33 822 05 93

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: rok@rok.bielsko.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://rok.bielsko.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-2a6fc5be-aec2-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe
instytucje kultury

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Kulturalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Remont elewacji w budynku Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej w ramach zadania pt. "Remont elewacji i
wymiana stolarki okiennej w budynku Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2a6fc5be-aec2-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00141229

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00097533/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Remont elewacji w budynku Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej w ramach zadania pt. "Remont elewacji i
wymiana stolarki okiennej w budynku Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej"
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2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00105168

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.RB.01.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 719715,04 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Remont elewacji wschodniej (frontowej) oraz południowej (bocznej). 
W zakresie prac na elewacji wschodniej znajduje się również remont konserwatorski drzwi zewnętrznych oraz przebudowa
schodów zewnętrznych. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w SWZ oraz dokumentach stanowiących
załączniki do swz tj. projekt budowlany, STWiORB oraz przedmiarach robót.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.5.5.) Wartość części: 532486,42 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Remont elewacji zachodniej (tylnej). Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w SWZ oraz dokumentach
stanowiących załącznik do swz tj. projekt budowlany, STWiORB oraz przedmiarach robót.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.5.5.) Wartość części: 187228,62 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć
postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W przedmiotowym postępowaniu do dnia upływu terminu składania ofert tj. 16.03.2023 godz. 9.00 wpłynęła jedna oferta
złożona przez Margot Top Małgorzata Misiukanis ul. Komisji Edukacji Narodowej 49 lok. 242 na kwotę:
a) część I: 974.097,55 zł brutto
b) część II: 414.407,00 zł brutto 
Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zadania kwotę:
a) część I: 532.486,42 zł brutto
b) część II: 187.228,62 zł brutto 
Cena oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia o:
a) część I: 441.611,13 zł , czyli 82,93 %
b) część II: 227.178,38 z. czyli 121,34% 
Zamawiający nie może zwiększyć środków na wykonanie zadania do ceny najkorzystniejszej oferty. W związku z tym
Zamawiający jest zobowiązany do unieważnienia postępowania zgodnie z podstawą wskazaną w uzasadnieniu prawnym.
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SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 974097,55 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć
postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W przedmiotowym postępowaniu do dnia upływu terminu składania ofert tj. 16.03.2023 godz. 9.00 wpłynęła jedna oferta
złożona przez Margot Top Małgorzata Misiukanis ul. Komisji Edukacji Narodowej 49 lok. 242 na kwotę:
a) część I: 974.097,55 zł brutto
b) część II: 414.407,00 zł brutto 
Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zadania kwotę:
a) część I: 532.486,42 zł brutto
b) część II: 187.228,62 zł brutto 
Cena oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia o:
a) część I: 441.611,13 zł , czyli 82,93 %
b) część II: 227.178,38 z. czyli 121,34% 
Zamawiający nie może zwiększyć środków na wykonanie zadania do ceny najkorzystniejszej oferty. W związku z tym
Zamawiający jest zobowiązany do unieważnienia postępowania zgodnie z podstawą wskazaną w uzasadnieniu prawnym.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 414407,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie
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