
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane

Ochrona dziedzictwa kulturowego w Gminie Strzelce Opolskie – remont zabytkowej bramy
zamkowej w Strzelcach Opolskich przy ul. Zamkowej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA STRZELCE OPOLSKIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531413277

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Myśliwca 1

1.5.2.) Miejscowość: Strzelce Opolskie

1.5.3.) Kod pocztowy: 47-100

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@strzelceopolskie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.strzelceopolskie.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
http://bip.strzelceopolskie.pl/Zamowienia/index.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

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:
Ochrona dziedzictwa kulturowego w Gminie Strzelce Opolskie – remont zabytkowej bramy
zamkowej w Strzelcach Opolskich przy ul. Zamkowej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b64f2182-c850-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00120365/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-07-20 11:05
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2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00001491/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Ochrona dziedzictwa kulturowego w Gminie Strzelce Opolskie - remont zabytkowej bramy
zamkowej w Strzelcach Opolskich przy ul. Zamkowej

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:
20.1. Zamówienie jest dofinansowane z środków Unii Europejskiej, z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, działanie 05.03.01 – Ochrona
Dziedzictwa Kulturowego i Kultury

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

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00078582/01

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.271.3.3.2021

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

4.3.) Wartość zamówienia: 228289,36 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie renowacji bramy z przywróceniem historycznego
wyglądu odtworzenie ornamentów, zabezpieczenia przeciwwilgociowe, remont zadaszenia,
konserwacja rzeźb oraz wykonanie iluminacji.

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

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45442100-8 - Roboty malarskie

45443000-4 - Roboty elewacyjne
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SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

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 wykonawca: ALTA Sp z o. o. (ul. Grota Roweckiego 168 52-
214 Wrocław) złożył ofertę z najniższą ceną, na wartość 329 360,00 zł. Cena ta przewyższa
środki jakimi dysponuje Zamawiający tj. kwotę 246 000,00 zł (kwota udostępniona na BIP przed
otwarciem ofert, zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy PZP). Wartość oferty przewyższa szacunek
brutto o ponad 18 %. Ponadto Zamawiający nie posiad możliwość zwiększenia środków
przeznaczonych na realizację przedmiotowego zamówienia.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

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:
1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 329360,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 329360,00 PLN
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