
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy

Wymiana podłogi sportowej w Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Sienkiewicza 3 w Świeciu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: Vistula-Park Świecie Sp. z o.o.

1.3.) Oddział zamawiającego: Vistula-Park

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092386150

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Sienkiewicza 3

1.5.2.) Miejscowość: Świecie

1.5.3.) Kod pocztowy: 86-100

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL618 - Świecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@vistulapark.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: vistulapark.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl//

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu
terytorialnego

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:
Wymiana podłogi sportowej w Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Sienkiewicza 3 w Świeciu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ec744d52-8ca5-11ec-94c8-de8df8ed9da1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00075158/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-03-03 16:54

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

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00032937/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Wymiana podłogi sportowej w Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Sienkiewicza 3 w Świeciu

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
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2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00055528/01

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: 1/2022

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

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem projektowanego remontu podłogi sportowej jest całkowita rozbiórka istniejącej podłogi sportowej i wykonanie
nowej systemowej podłogi sportowej wraz ze stabilną podbudową pod podłogą na istniejącym ogrzewaniu podpodłogowym.

Nowa podłoga sportowa została zaprojektowana jako podłoga sportowa powierzchniowo elastyczna z panelem warstwowym
gr.12,6mm – system składający się z następujących kolejnych warstw ( patrząc od góry systemu ):
a) panel sportowy dwuwarstwowy o gr. min. 12,6 mm, w którym wierzchnia warstwa będzie wykonana z litego dębu w klasie
wizualnej 1 ( jednorodny wygląd deski bez sęków, przebarwień i różnić odcieniowych ) będzie miała grubość min. 3,5 mm, a
dalsza warstwa spodnia panela będzie wykonana ze sklejki liściastej wilgocioodpornej klasy BFU 100 oraz PN EN 636-3
b) drewniany panel sportowy mocowany do pasów sklejki rozkładających obciążenia o gr. min. 12mm - sklejki liściastej
wilgocioodpornej klasy BFU 100 oraz PN EN 636-3
c) warstwa rozkładająca obciążenia jest rozłożona na warstwie elastycznej z pianki wtórnie spienionej gr.10mm, która
zapewnia dodatkową amortyzację systemu. 
Całkowita grubość nowej podłogi sportowej 34,6mm.

4.5.3.) Główny kod CPV: 44112240-2 - Parkiet

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 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
Zamawiający opisał przedmiot zamówienia w oparciu o wadliwą technologię. Na jej poprawienie Zamawiający potrzebuje
nowego projektu wykonawczego co wymaga czasu. Tym samym kontynuacja danego postępowania jest bezzasadne.
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