
 

 

 
 

Znak sprawy: GK-3811-01/18 
Nazwa zadania: Zaprojektuj i wykonaj roboty budowlane na podstawie PFU pn.: „Zwiększenie atrakcyjności Opery Śląskiej i ochrona jej dziedzictwa 

                               kulturowego poprzez przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych” oraz PFU pn.: „Przebudowa i rozbudowa 

                               zaplecza Opery Śląskiej w Bytomiu”. 
 

 

Informacja o unieważnieniu postępowania  
1) Zamawiający: 
a) pełna nazwa zamawiającego: Opera Śląska w Bytomiu  
b) REGON: |__0_|_0__|_0_|_2__|__7_|_9__|_3__|_1 _|_5 _| 
c) NIP: |__6_|_2__|_6_|_0__|__3_|_4__|_1__|_0 _|_2 _|_0 _| 
d) kod, miejscowość, województwo, powiat: 
    41-902 Bytom, śląskie, Bytomski 
e) ulica, nr domu, nr lokalu: Moniuszki 21-23 
f)  internet: www.opera-slaska.pl  e-mail: kancelaria@opera-slaska.pl  
g)  tel./fax:  (32) 396-68-56 fax. wew.: (32) 281-43-35 
 

 
2) Tryb i nazwa postępowania:  
     Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej kwoty dla robót budowlanych określonej 
     w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, pn.:  Zaprojektuj i wykonaj roboty budowlane na podstawie PFU pn.: 
     „Zwiększenie atrakcyjności Opery Śląskiej i ochrona jej dziedzictwa kulturowego poprzez przeprowadzenie prac 
     konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych” oraz PFU pn.: „Przebudowa i rozbudowa zaplecza Opery Śląskiej  
     w Bytomiu”. 
 

3) Nazwa (firma), siedziba i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano: 
  

Postępowanie unieważniono. Podstawa prawna unieważnienia postępowania 
Postępowanie unieważnia się na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 4) 
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 oferty”. 
 

 

4) Uzasadnienie unieważnienia 
     Podstawa faktyczna unieważnienia postępowania 
     Zamawiający wyznaczył termin składania i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego na dzień 
     26.09.2018 r. Do upływu terminu składania ofert, tj.: do dnia 26.09.2018r. do godz. 09:30 wpłynęły dwie (2) oferty, tj.: 
 

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) lub nazwisko oraz adres wykonawcy 
Cena oferty  
w zł (brutto) 

 

1. 

Mostostal Zabrze  
Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A. 
44-101 Gliwice, Plac Piastów 10 

69.878.022,00 

2. 
RESTAURO Sp. z o.o. 
87-100 Toruń, ul. Wola Zamkowa 6 

57.967.810,82 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, którą zamierzał przeznaczyć 
na realizację przedmiotowego zamówienia, w  wysokości – 33.389.716,66 PLN brutto. 

Komisja powołana do niniejszego postępowania dokonała otwarcia ofert i stwierdziła, że oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, 
którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Oferta z najniższą ceną w wysokości 57.967.810,82 PLN (brutto), 
została złożona przez Wykonawcę – RESTAURO Sp. z o.o., 87-100 Toruń, ul. Wola Zamkowa 6. 

 
Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy, Zamawiający unieważnia postępowanie, 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 oferty. 

Po dokonaniu analizy finansowej, Zamawiający ustalił, że nie możne zwiększyć środków na sfinansowanie przedmiotowego  
zamówienia do oferty z najniższą ceną. 

Wobec powyższego, Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy. 
 

                                                                             

 
 

Data wysłania informacji o unieważnieniu postępowania do Wykonawców – 5.10.2018 r. 
 

Zatwierdzam 
 

 Łukasz Goik  
  Dyrektor Opery Śląskiej  

 (podpis znajduje się na oryginale) 
       

Rozdzielnik: 
1. Strona internetowa Zamawiającego  
2. Tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego 
3. a/a 

http://www.opera-slaska.pl/

