
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane

WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA BUDOWIE 
BUDYNKU OŚRODKA REHABILITACYJNEGO SOPOCKI PORT ZDROWIA W SOPOCIE

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Fundacja "Sport na Zdrowie"

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 221535247

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Bitwy pod Płowcami 67

1.5.2.) Miejscowość: Sopot

1.5.3.) Kod pocztowy: 81-731

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: fundacjasportnazdrowie@wp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://sportnazdrowie.org/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
http://www.sportnazdrowie.org

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Zamawiający subsydiowany

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

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:
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA BUDOWIE 
BUDYNKU OŚRODKA REHABILITACYJNEGO SOPOCKI PORT ZDROWIA W SOPOCIE

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ffa3f8d8-fbae-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00278356/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-26 20:42

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

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:
Zamówienie niniejsze jest realizowane w ramach schematu oś priorytetowa 19 działanie 19. 1 Nowe produkty i inwestycje
poddziałanie 19.1.3 Technologie poprawiające jakość życia programu „Rozwój Przedsiębiorczości i Innowacje”
współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego, 2014-2021 Nr Umowy: UWP-NORW.19.01.03-
22-0001/20-00 Tytuł projektu: Budowa Ośrodka „Sopocki Port Zdrowia”

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
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Nie

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 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 02/RB/2022

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 wykonanie robót budowlanych polegających na budowie budynku Ośrodka Rehabilitacyjnego
SOPOCKI PORT ZDROWIA położony przy ul. Bitwy pod Płowcami 55 w Sopocie, fragment dz. nr 1/69 i 1/40 oraz 1/39,
1/78, 3/1, 3/2 wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.
2. Zakres prac obejmować będzie:
1. Roboty przygotowawcze, ziemne i rozbiórkowe
2. Fundamenty.
3. Konstrukcja żelbetowa i murowana.
- Piwnica
- Parter
- Piętro
- Poddasze
- Niecki basenowe
- Klatki Schodowe
- Szyb windowy
- Zbiorniki podziemne żelbetowe
- Konstrukcja stalowa
- Kominy
4. Dach.
- Odwodnienie dachu
- Dach zielony
- Dach nad II piętrem
5. Elewacje.
6. Posadzki
- Posadzka na gruncie
- Posadzka w gabinetach, pomieszczeniach suchych
- Posadzka w maszynowni i pomieszczeniach
mokrych
- Posadzka pomieszczeń technicznych - wentylatornia
- Posadzka sportowa
7. Wykończenie.
- Pomieszczenia ogólne
- Niecki basenowe
- Klatka schodowa
- Pozostałe
8. Stolarka okienna i drzwiowa.
- Stolarka okienna
- Fasady
- Stolarka drzwiowa
9. Pozostałe (windy).
10. Instalacje.
- Instalacje elektryczne i teletechniczne
- Instalacje sanitarne
- Technologia basenowa
11. Zagospodarowanie terenu.
- Roboty przygotowawcze
- Roboty rozbiórkowe
- Roboty ziemne - korytowanie
- Podbudowy
- Nawierzchnie dróg
- Nawierzchnie parkingów
- Nawierzchnie chodników
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- Krawężniki i obrzeża betonowe
- Odwodnienie
- Trawniki
12. Tablice informacyjno – pamiątkowe 2 sztuki.
13. Wycinkę trzech drzew.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposób jego realizacji zawarty jest w załączniku nr 3 opis przedmiotu
zamówienia do SWZ oraz w istotnych postanowieniach umowy zgodnie z załącznikiem nr 7 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45211000-9 - Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego i domów jednorodzinnych

45211340-4 - Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421152-4 - Instalowanie ścianek działowych

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45431000-7 - Kładzenie płytek

45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg

45442100-8 - Roboty malarskie

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 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
Oferta złożona przez Wykonawcę podlega odrzuceniu jako, że jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia. Oferta jest
niezgodna w sposób zasadniczy i nieusuwalny, wada oferty nie podlega konwalidacji i uzasadnia jej odrzucenie na
podstawie przepisu art. 226 ust. 1 pkt 5 Ustawy PZP. W związku z tym jako, że w niniejszym postępowaniu wpłynęła jedna
oferta , która podlega odrzuceniu, zaistniały przesłanki z art. 255 pkt 2) ustawy obligujące Zamawiającego do unieważnienia
postępowania.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 0
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6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 0

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 0
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