Ogłoszenie nr 2021/BZP 00254635/01 z dnia 2021-11-03

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą oraz
przebudową istniejącego łącznika na terenie Zespołu Edukacyjnego w Skwierzynie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Skwierzyna
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 210966929
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Rynek 1
1.5.2.) Miejscowość: Skwierzyna
1.5.3.) Kod pocztowy: 66-440
1.5.4.) Województwo: lubuskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL431 - Gorzowski
1.5.7.) Numer telefonu: +48 95 721 65 10
1.5.8.) Numer faksu: +48 95 721 65 39
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: umig@skwierzyna.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.skwierzyna.pl
1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://bip.skwierzyna.pl/zamowienia_publiczne/12/status/0/rodzaj/0/wzp/zwr/
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:

Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą oraz
przebudową istniejącego łącznika na terenie Zespołu Edukacyjnego w Skwierzynie
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-042dbc34-3883-11ec-a3fb-0a24f8cd532c
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00254635/01
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2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-11-03 10:04
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000781/07/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą oraz
przebudową istniejącego łącznika na terenie Zespołu Edukacyjnego w Skwierzynie
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 00250970/01

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.271.12.2021
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 budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu i
niezbędną infrastrukturą oraz przebudową istniejącego łącznika na terenie Zespołu
Edukacyjnego w Skwierzynie, na działce nr 212/5 w obrębie 3 miasta Skwierzyna przy ulicy
Mickiewicza 26.
Źródło dofinansowania: "RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: Program Inwestycji
Strategicznych"
Zakres inwestycji obejmuje:
□ Wykonanie robót rozbiórkowych istniejącej nawierzchni chodników , bieżni sportowej;
□ Częściowa likwidacja istniejących nasadzeń : wycinka ( pojedyncze drzewa i krzewy)
kolidujące z przebiegiem drogi pożarowej oraz prawidłową lokalizacją ogrodzenia w granicy
działki;. trawników - komunikacja piesza (chodniki).
□ Rozbiórka ogrodzenia od strony ul. Sobieskiego, częściowa od ul. Mickiewicza oraz od. Ul.
Traugutta ( wykonanie nowej bramy wjazdowej oraz furtki);
□ Przebudowa uzbrojenia terenu - kolizje z projektowanym obiektem;
□ Nieznaczna niwelacja terenu z zachowaniem spadków umożliwiających spływ wód opadowych
dla
nowoprojektowanej komunikacji kołowej ( droga pożarowa, nawierzchnia przepuszczalna) oraz
pieszej ( bezprogowe przemieszczanie się osób niepełnosprawnych);
□ Fundamentowanie schodów zewnętrznych oraz pochylni dla niepełnosprawnych;
□ Lokalizacja zjazdu w ul. Traugutta ( wyjazd z drogi pożarowej);
□ Budowa budynku hali sportowej - sala sportowa z zapleczem i kotłownią gazową ;
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□ Wykonanie robót ziemnych pod warstwy konstrukcyjne placów; chodników, miejsc
parkingowych, drogi pożarowej, ciągów pieszo - jezdnych; remontowanych chodników;
□ Wykonanie warstw konstrukcyjnych placów, chodników, miejsc parkingowych, drogi
pożarowej, ciągów pieszo – jezdnych; remontowanych chodników
□ Wykonanie nawierzchni placów, pasażu pieszych, chodników, miejsc parkingowych, jezdni,
ciągów pieszo – jezdnych; remontowanych chodników;
□ Wykonanie oświetlenia terenu ( wymiana istniejących słupów oraz lokalizacja nowych) wraz z
siecią elektroenergetyczną;
□ Wykonanie elementów infrastruktury technicznej niezbędnej dla funkcjonowania
nowoprojektowanej hali sportowej (w tym: wykonanie przyłączy, instalacji odgromowej, instalacji
oświetlenia zewnętrznego)
□ Wykonanie nowych nasadzeń oraz wykonanie nowych trawników;
CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE PROJEKTOWANEGO OBIEKTU
BUDOWLANEGO
poziom posadzki parteru - bez zmian w stosunku do stanu istniejącego tj. +0,00 =30,57 m.n.p.m
Powierzchnia zabudowy - 2 007 m2
Powierzchnia użytkowa Sali gimnastycznej – 1 187,49 m2
Powierzchnia użytkowa całość – 2 402 m2
Powierzchnia całkowita – 2 569 m2
Wysokość budynku - 10,63 m do najwyższej attyki ( budynek niski)
- 10,50m do kalenicy dachu nad segmentem Sali sportowej
Wysokość kondygnacji – 2,70m ( segment techniczno – magazynowy)
- 3,30m ( parter segm. zaplecza), 3,80m ( piętro segm. zaplecza)
- 7,70m( wysokość seg. sali sportowej ( do dźwigara)
Szerokość budynku - 40,12m
Długość budynku – 57,04m
Ilość kondygnacji nadziemnych - segm. Sali sportowej – 1, zaplecze – 2, segm. techn -mag – 1
Szczegółowy zakres robót zawierają:
• Przedmiary i dokumentacja techniczna - załącznik nr 8 do SWZ.
4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

32323500-8 - Urządzenia do nadzoru wideo
32340000-8 - Mikrofony i głośniki
37400000-2 - Artykuły i sprzęt sportowy
45111300-1 - Roboty rozbiórkowe
45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków
45211310-5 - Roboty budowlane w zakresie łazienek
45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych
45212225-9 - Roboty budowlane związane z halami sportowymi
45212230-7 - Instalowanie szatni
45223300-9 - Roboty budowlane w zakresie parkingów
45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii
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energetycznych
45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
45312200-9 - Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych
45314310-7 - Układanie kabli
45314320-0 - Instalowanie okablowania komputerowego
45320000-6 - Roboty izolacyjne
45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331210-1 - Instalowanie wentylacji
45331220-4 - Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych
45331230-7 - Instalowanie urządzeń chłodzących
45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
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 5 ustawy
5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli wystąpiła istotna zmiana
okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.
Po wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający uzyskał
informację, że Promesa w ramach "RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: Program
Inwestycji Strategicznych" zostanie udzielona Wnioskodawcy po spełnieniu m.in. następującego
warunku:
1) ogłoszenie postępowania zakupowego mającego na celu wyłonienie
Wykonawcy/Wykonawców Inwestycji w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia
udostępnienia Wnioskodawcy niniejszej Wstępnej Promesy w Aplikacji służącej do obsługi
Programu.
Zamawiający w dniu ogłoszenia niniejszego zamówienia nie posiadał udostępnionej Wstępnej
Promesy w Aplikacji służącej do obsługi Programu.
Mając na uwadze powyższe oraz fakt, iż dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione
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i nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć postanowiono,
jak w sentencji.
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