
Ogłoszenie nr 500259937-N-2018 z dnia 29-10-2018 r.

Aqua Park Łódź Sp. z o.o.: Rozbudowa Strefy SPA w budynku sportowo - rekreacyjnym Aqua Park
Łódź Sp. z o.o., 94-208 Łódź, al. Unii Lubelskiej 4

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 611693-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500221971-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Aqua Park Łódź Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 47323046900000, ul. al. Unii
Lubelskiej  4, 94208   Łódź, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 42 6400-800, e-mail
aleksandra.sadowska@aquapark.lodz.pl, faks 42 683 44 78.
Adres strony internetowej (url): http://aquapark.lodz.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Spółka prawa handlowego w której Miasto Łódź posiada 100% udziałów

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Rozbudowa Strefy SPA w budynku sportowo - rekreacyjnym Aqua Park Łódź Sp. z o.o., 94-208
Łódź, al. Unii Lubelskiej 4

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP.Rb.10.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

II.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:

Rozbudowa zespołu SPA ma na celu przyjęcie większej ilości osób, poprzez powiększenie
powierzchni szatni (docelowo zaprojektowano 484 sztuki szafek], a jednocześnie zwiększenie
atrakcyjności kompleksu poprzez dodanie funkcji groty śnieżnej, sauny infrared oraz tężni.
Przebudowa i rozbudowa kompleksu dotyczy północnej jej części znajdującej się w całości w
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parterowej niepodpiwniczonej części budynku Aquaparku przykrytej stropodachem i zamyka się w
istniejącej kubaturze budynku. Ewakuację zapewniono istniejącymi drogami ewakuacyjnymi: z sali
głównej SPA bezpośrednio na zewnątrz budynku, na korytarz z recepcją oraz na zewnątrz budynku
przez korytarz wejściowy przy holu głównym z kasami. Ze względu na zwiększoną ilość
użytkowników strefy SPA zmianie uległy szerokości drzwi ewakuacyjnych. Rozbudowa i
przebudowa zespołu SPA objętego przedmiotem niniejszego zamówienia obejmuje wyłącznie ETAP
1 A zaznaczony na dokumentacji projektowej tj. szatnia, sauna infrared, tężnia solna, grota śnieżna z
pomieszczeniem technicznym, wc, przebudowa istniejących saun, komunikacja).

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45100000-8, 45111200-0, 45233250-6, 45310000-3, 45320000-6,
45330000-9, 45332300-6, 45332200-5, 45233200-1

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Art. 93 ust. I pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej Pzp. lub ustawą —
Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty
lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu kwota jaką Zamawiający zamierzał
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 1.126.890,21 zł brutto. W postępowaniu złożono
dwie oferty tj. 1. Marcin Góralczyk (NOMAX Engieering – cena oferty 1.555.827,00 złotych brutto; 2.
ABiD R. Majcher – cena oferty 1.359.519,91 złotych brutto; Oferta z najniższą ceną tj. oferta ABiD R.
Majcher przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Z uwagi na fakt, że Zamawiający nie może zwiększyć kwoty na realizację zamówienia do najniższej
oferowanej ceny, unieważnienie przedmiotowego postępowania stało się konieczne.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI 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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