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Informacja o unieważnieniu postępowania

N a podstaw ie art. 92 ust 2 ustaw y Pzp Z am aw iający inform uje o uniew ażnieniu
postępow ania o udzielenie zam ów ienia publicznego na w ykonanie robót budow lanych i
rem ontow ych na terenie M uzeum A rcheologicznego i Rezerw atu K rzem ionki w ram ach inwestycji
pn. „Zw iększenie dostępności do M uzeum H istoryczno-A rcheologicznego w Ostrow cu
Św iętokrzyskim poprzez popraw ę infrastruktury M uzeum A rcheologicznego i Rezerwatu
K rzem ionki oraz Pałacu W ielopolskich” , nr ogłoszenia BZP 504789-N -2019 z dnia 2019-01-17 r.
oraz 540013049-N -2019, 540016143-N -2019, 540018797-N -2019.
Podstaw ą uniew ażnienia postępow ania je st art. 93 ust 1 pkt 1 ustawy Pzp. N a postępow anie
nie złożono żadnej oferty.

mgr Ewa Działowska

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/05f20ccb-al05-47bd-ba8b.

Ogłoszenie nr 510026663-N -2019 z dnia 11-02-2019 r.
Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim: Przetarg
nieograniczony na wykonanie robót budowlanych i remontowych na terenie Muzeum
Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki w ramach inwestycji pn. „Zwiększenie
dostępności do Muzeum Historyczno — Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim
poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki oraz
Pałacu Wielopolskich
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych i remontowych na terenie Muzeum
Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki w ramach inwestycji pn. „Zwiększenie
dostępności do Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim poprzez
poprawę infrastruktury Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzem ionki oraz Pałacu
Wielopolskich" w ramach działania 8.1 priorytetu VIII Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko 2014-2020
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 504789-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540013049-N-2019, 540016143-N-2019, 540018797-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
1 .1) NAZWA I ADRES:
Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim, Krajowy numer
identyfikacyjny 29123331300000, ul. Sudół 135 a, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, woj.
świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 41 330 45 50, e-mail sekretariat@krzemionki.info,
faks 412 653 651.
Adres strony internetowej (url): www.muzeumostrowiec.pl
Adres profilu nabywcy: www.muzeumostrowiec.pl
1.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
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https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/05f20ccb-al05-47bd-ba8b.

11.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych i remontowych na terenie
Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki w ramach inwestycji pn.
„Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno — Archeologicznego w Ostrowcu
Świętokrzyskim poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu
Krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich
Numer referencyjny(/eże/z dotyczy):
PR .261.2.2019
11.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
11.3) 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:
W ramach niniejszego zadania Zamawiający przewiduje do wykonania roboty budowlane
polegające między innymi na pracach naziemnych i podziemnych na terenie Rezerwatu
Krzemionki (RK), w szczególności: roboty budowlane w pawilonie Stefana, wykonanie
instalacji elektrycznych pawilonów naszybowych Stefan, Zenon i Wojciech, roboty
budowlane w pawilonie Zenona, roboty budowlane w domku archeologa,
zagospodarowanie wioski, wykonanie monitoringu i zasilania, wykonanie sieci
teletechnicznych, zagospodarowanie terenu, wykonanie kładki, rozbiórka obiektów, roboty
budowlane w trasie podziemnej, montaż wind, wykonanie instalacji elektrycznych,
wykonanie podziemnej trasy turystycznej oraz inne roboty towarzyszące.
11.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
11.5) Główny Kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV: 45310000-3, 45212313-3, 53300000-2, 45340000-2, 45400000-1,
45221230-3,45221250-9

SEKCJA III: PROCEDURA

in.l) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
111.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
111.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Art. 93 ust 1 pkt 1 ustawy Pzp. Nie wpłynęła żadna oferta.
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI
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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.
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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