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Ogłoszenie nr 510119559-N-2020 z dnia 06-07-2020 r.
Powiat Malborski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Malborskiego: Remont klatek schodowych oraz korytarzy części sportowej budynku
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Malborku wraz z remontem dachu
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: 542477-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Powiat Malborski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Malborskiego, Krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul. Plac Słowiański 17,
82-200 Malbork, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 556 460 400, e-mail starostwo@powiat.malbork.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): https://bip.powiat.malbork.pl/zamowienia
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remont klatek schodowych oraz korytarzy części sportowej budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Malborku wraz z remontem dachu
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZZP.272.10.2020.MS
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:
Przedmiotem zamówienia jest remont klatek schodowych oraz korytarzy części sportowej budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w
Malborku wraz z remontem dachu części szkolnej. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie osobne Części. Część nr 1 - Remont klatki
schodowej nr 1 oraz dachu części szkolnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Malborku. Część nr 2 - Remont klatki schodowej nr 2 wraz z
korytarzem na parterze oraz pierwszym piętrze budynku sportowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Malborku. Miejsce realizacji
przedmiotu zamówienia ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 4 W MALBORKU Plac Gabriela Narutowicza 14 82-200 Malbork.
Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w SIWZ i załącznikach do niego.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV: 45100000-8, 45262500-6, 45260000-7, 45400000-1, 45410000-4, 45420000-7, 45440000-3, 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:
Dla Części nr 1 Termin realizacji przedmiotu zamówienia wynosi: * – od 1 do 8 tygodni – termin minimalny, – od 9 do 10 tygodni – termin
pośredni, – od 11 do 12 tygodni – termin maksymalny, od dnia przekazania placu budowy (* w zależności od okresu wskazanego przez Wykonawcę
w Formularzu ofertowym). Dla Części nr 2 Termin realizacji przedmiotu zamówienia wynosi: * – od 1 do 6 tygodni – termin minimalny, – od 7 do
8 tygodni – termin pośredni, – od 9 do 10 tygodni – termin maksymalny, od dnia przekazania placu budowy (* w zależności od okresu wskazanego
przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym).

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1

NAZWA: Remont klatki schodowej nr 1 oraz dachu części szkolnej Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 4 w Malborku

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Uzasadnienie prawne: art. 93 ust. 1 pkt 4) w związku z art. 94 ust. 3 Ustawy Prawo zamówień publicznych. Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający
unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej
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oferty. Zamawiający po przeanalizowaniu możliwości finansowych w niniejszym postępowaniu dla Części nr 1 nie może zwiększyć kwoty do ceny
najkorzystniejszej oferty. Stan faktyczny jaki zaistniał w niniejszej sprawie, gdzie Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy zakwalifikować do tej
samej grupy przypadków, o której mowa w art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp, gdyż ma jednakowy skutek w postaci wysokości ceny kolejnej z
pozostałych ofert i w konsekwencji prowadzi do niemożności zawarcia umowy na realizację zamówienia. W dniu 24.06.2020 r. Zamawiający dokonał
wyboru oferty najkorzystniejszej w Części nr 1 zamówienia złożonej przez Wykonawcę: HONESTO Sp. z o.o. ul. Ogólna 49a 82 – 300 ELBLĄG
Zamawiający zaprosił wybranego Wykonawcę do podpisania umowy z wyznaczonym terminem na dzień 30.06.2020 r. (z zachowaniem terminów, o
których mowa w dziale VI Ustawy Prawo zamówień publicznych na zabezpieczenie środków ochrony prawnej dla Wykonawców). W dniu
25.06.2020 r. wpłynęło do Zamawiającego pismo od powyżej wybranego Wykonawcy, informujące, iż „nie przystąpi do podpisania umowy na
realizację przedmiotowego postępowania”. Przepis art. 94. ust. 3 Ustawy Prawo zamówień publicznych umożliwia Zamawiającemu wybór oferty
najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert lub unieważnienie postępowanie, jeśli zachodzą ku temu przesłanki. W przedmiotowym postępowaniu
Zamawiający dysponuje innymi ofertami. Oferta Wykonawcy została sklasyfikowana jako najkorzystniejsza: RZEMIOSŁO BUDOWLANE
Arkadiusz Rawiński Gościszewo 11 C 82 – 400 SZTUM Z uwagi na wskazane powyżej okoliczności, wobec ziszczenia się przesłanek wskazanych w
art. 93 ust 1 pkt 4) Ustawy Prawo zamówień publicznych postępowanie unieważniono z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. Wykładnia literalna tej normy
prawnej sprowadza się do obowiązku unieważnienia postępowania w zaistniałej sytuacji. Siłą rzeczy regulacja ta obejmuje również sytuację, gdy w
danym postępowaniu wpłynęły inne oferty. Wykładnia celowościowa tego przepisu sprowadza się zatem do formalnego zamknięcia postępowania w
sytuacji, gdy z uwagi na brak środków Zamawiający nie ma możliwości zakończenia postępowania zawarciem umowy. Wśród okoliczności, które
mogą skutkować niemożnością zakończenia postępowania zawarciem umowy jest również i taka, że jedyny Wykonawca, który złożył ofertę
niepodlegającą odrzuceniu oraz który nie podlega wykluczeniu złożył ofertę, której wartość przekracza zabezpieczone na realizację niniejszego
postępowania środki finansowe Zamawiającego, jak ma to miejsce w okolicznościach niniejszej sprawy. Zarówno przesłanki umożliwiające
unieważnienie postępowania zawarte w art. 93 ust. 1 pkt 4) Ustawy Prawo zamówień publicznych jak i wyżej opisane okoliczności spowodowane są
niemożnością zawarcia umowy z powodów niezależnych od Zamawiającego. Dlatego, sytuacja, w której oferta jedynego Wykonawcy, który pozostał
w postępowaniu wykracza poza zabezpieczone na realizację niniejszego postępowania środki finansowe Zamawiającego, wpisuje się w wykładnię
celowościową normy prawnej określonej w art. 93 ust. 1 pkt 4) Ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie ze stanowiskiem doktryny i
orzecznictwa postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego kończy się z chwilą udzielenia tego zamówienia, albo w przypadkach określonych
w art. 93 Ustawy Prawo zamówień publicznych — z chwilą unieważnienia postępowania. Wobec tego w sytuacji, gdy w okolicznościach danego
postępowania nie ma możliwości zawarcia umowy winno ono być formalnie zakończone unieważnieniem.
CZĘŚĆ NR: 2

NAZWA: Remont klatki schodowej nr 2 wraz z korytarzem na parterze oraz pierwszym
piętrze budynku sportowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Malborku

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30/06/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 48705.93
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: 3JM MICHAŁ BRYŁKA
Email wykonawcy: m.brylka@3jm.pl
Adres pocztowy: ul. Dębowa 1/2
Kod pocztowy: 82-500
Miejscowość: KWIDZYN
Kraj/woj.: pomorskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I
NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 72014.75
Oferta z najniższą ceną/kosztem 72014.75
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 73075.48
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
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.
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IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
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