
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane

Modernizacja szklarni położonej na terenie ogrodu botanicznego Arboretum w Bolestraszycach
- etap I

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 650967049

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Bolestraszyce 130

1.5.2.) Miejscowość: Wyszatyce

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-722

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL822 - Przemyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: arboretum@poczta.onet.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bolestraszyce.com

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://miniportal.uzp.gov.pl

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

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

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:
Modernizacja szklarni położonej na terenie ogrodu botanicznego Arboretum w Bolestraszycach -
etap I

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9d617b06-fe67-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00228273/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-10-11 15:11

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00228273/01 z dnia 2021-10-11

2021-10-11 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o wyniku postępowania - - Roboty budowlane



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

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: 2021/BZP 00149764/01

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: AG 226/1/2021

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

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.:
„Modernizacja szklarni” położonej na terenie ogrodu botanicznego Arboretum w Bolestraszycach
– etap I. Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony i opisany w Załączniku nr 9 do
SWZ, tj. w Opisie przedmiotu zamówienia, który stanowi przedmiar robót wraz z dokumentacją
projektową. Wymagany okres gwarancji na całość wykonanych robót budowlanych wynosi 36
miesięcy.
Jeżeli dokumenty opisujące przedmiot zamówienia, wskazują znaki towarowe, patenty lub
pochodzenie, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi
dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, to Zamawiający dopuszcza rozwiązania
równoważne opisywanym, pod warunkiem, że nie obniżą one określonych w dokumentacji
zamówienia standardów, będą o parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych nie
gorszych niż wskazane przez Zamawiającego. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania
równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają
wymagania określone przez Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest
dołączyć do oferty wykaz zastosowanych materiałów wraz z ich opisem, wg wzoru stanowiącego
Załącznik nr 7 do SWZ. 
W celu dokonania oceny spełniania wymagań opisu przedmiotu zamówienia przez
zaproponowane w ofercie Wykonawcy rozwiązania równoważne, Zamawiający będzie się
kierował następującymi kryteriami: charakterystyka materiałowa (rodzaj i jakość materiałów),
parametry techniczne materiałów (dane techniczne).
W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdą się odniesienia do norm,
europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznej i systemów referencji technicznych, o
których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy p.z.p., Zamawiający dopuszcza
rozwiązania równoważne opisanym. Zgodnie z art. 101 ust. 5 ustawy, Wykonawca, który
powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym w zakresie norm, ocen technicznych,
specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych jest obowiązany udowodnić,
że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie
przedmiotu zamówienia. W celu potwierdzenia równoważności, Wykonawca zobowiązany jest
dołączyć do oferty wykaz zastosowanych norm równoważnych, wg wzoru stanowiącego
Załącznik nr 8 do SWZ.

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00228273/01 z dnia 2021-10-11

2021-10-11 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o wyniku postępowania - - Roboty budowlane



4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

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 7 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
W dniu 20.09.2021 r. Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez
Wykonawcę: Firma Handlowo – Usługowa Tomasz Barski, ul. Rzeczna 10/18, 37 – 700
Przemyśl i wyznaczył termin podpisania umowy na dzień 24.09.2021 r.
Wykonawca pismem z dnia 22.09.2021 r. zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o
przełożenie terminu podpisania umowy z uwagi na problemy techniczne. Zamawiający wyraził
zgodę na podpisanie umowy w dniu wskazanym przez Wykonawcę tj. 07.10.2021 r.. W dniu
podpisania umowy Wykonawca poinformował Zamawiającego, że nie przystąpi do jej
podpisania.
Stan faktyczny jaki zaistniał w przedmiotowym postepowaniu, gdzie Wykonawca, którego oferta
została wybrana jako najkorzystniejsza, uchylił się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego a brak innego Wykonawcy, z którym Zamawiający mógłby zawrzeć umowę w
konsekwencji prowadzi do niemożności zawarcia umowy i uzasadnia unieważnienie
postępowania przez Zamawiającego. W przedmiotowym postepowaniu Zamawiający nie
dysponuje innymi ofertami, a zatem nie ma możliwości skorzystania z przesłanki art. 263 ustawy
p.z.p.
W związku powyższym postanowiono jak w sentencji.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

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