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Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wyniki postępowania
Usługi
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Aqua Park Łódź Sp. z o.o.
Adres pocztowy: al. Unii Lubelskiej 4
Miejscowość: Łódź
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
Kod pocztowy: 94-208
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Edyta Głowińska
E-mail: edyta.glowinska@aquapark.lodz.pl
Tel.: +48 0426834476
Faks: +48 0426834478
Adresy internetowe:
Główny adres: www.aquapark.lodz.pl
I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5)

Główny przedmiot działalności
Rekreacja, kultura i religia

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Świadczenie usług utrzymania porządku i czystości wewnątrz oraz na zewnątrz obiektu Aquapark FALA
należącego do Spółki Aqua Park Łódź Sp. z o.o.
Numer referencyjny: ZP.U.1.2020

II.1.2)

Główny kod CPV
90910000 Usługi sprzątania

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
W ramach niniejszego przedmiotu zamówienia Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje obowiązek
starannego działania w zakresie realizacji usług porządkowo – czystościowych w obiekcie Aquapark FALA
(opisanym w załączniku nr 1), należącym do Zamawiającego, zlokalizowanym
w Łodzi przy Al. Unii Lubelskiej 4, zwanego w dalszej części Umowy Obiektem. Wykonawca świadczy usługi
porządkowo czystościowe wykorzystując własny sprzęt i środki chemiczne.

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
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II.1.7)

Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 2 269 200.00 PLN

II.2)

Opis

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL71 Łódzkie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
al. Unii Lubelskiej 4
94-208 Łódź

II.2.4)

Opis zamówienia:
3.1. W ramach niniejszego przedmiotu zamówienia Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje obowiązek
starannego działania w zakresie realizacji usług porządkowo – czystościowych w obiekcie Aquapark FALA
(opisanym w załączniku nr 1), należącym do Zamawiającego, zlokalizowanym
w Łodzi przy Al. Unii Lubelskiej 4, zwanego w dalszej części Umowy Obiektem. Wykonawca świadczy usługi
porządkowo czystościowe wykorzystując własny sprzęt i środki chemiczne.
3.2. Wykaz pomieszczeń i wielkość rejonów, na których ma być wykonywana usługa w określonych
przedziałach czasowych szczegółowo określają:
a) Załączniki nr 1A i 1B - sprzątanie tych pomieszczeń i rejonów odbywa się przez 12 miesięcy w roku,
b) Załącznik 1 C – sprzątanie tych pomieszczeń i rejonów odbywa się w sezonie letnim. Sezon letni trwa od
28.04. do 02.09. danego roku (przy czym w maju tylko w weekendy, tzw. długie weekendy i dni świąteczne)
z możliwością przesunięcia lub wydłużenia tego okresu w zależności od warunków pogodowych od 2 do 4
tygodni, o czym Wykonawca zostanie poinformowany przez Zamawiającego odrębnym pismem z co najmniej
tygodniowym wyprzedzeniem i co nie wymaga zmiany umowy. Niniejszy Załącznik obejmuje również czynności
związane z przygotowaniem obiektu do otwarcia sezonu letniego,
c) Załącznik 1D – sprzątanie tych pomieszczeń i rejonów obywa się w okresie czasowego wyłączenia części
obiektu z użytkowania.
3.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załącznikach 1 (A do D) do niniejszej
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
3.13. Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności
analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „Opcja”). Zamawiający przewiduje możliwość
skorzystania z prawa opcji polegającego na możliwości zlecenia realizacji usługi sprzątania dodatkowego
obiektu obejmującego:
a) siłownię nad basenem z falą opisaną w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1D do
niniejszej umowy,
b) toalety pod skałami przy basenie z falą opisane w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr
1D do niniejszej umowy,
c) dwa dodatkowe jacuzzi solankowe na 12 osób każde i basen solankowy na 22 osoby w hali basenowej
opisane w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1D do niniejszej umowy.

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
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Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 50.000,00 zł.
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielonych przez podmio
Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 177-426808

IV.2.8)

Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9)

Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia
informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Nazwa:
Świadczenie usług utrzymania porządku i czystości wewnątrz oraz na zewnątrz obiektu Aquapark FALA
należącego do Spółki Aqua Park Łódź Sp. z o.o.
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)

Udzielenie zamówienia

V.2.1)

Data zawarcia umowy:
14/12/2020

V.2.2)

Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 3
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak

V.2.3)

Nazwa i adres wykonawcy
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Oficjalna nazwa: Remigiusz Bogacz, Ewą Bogacz, prowadzący wspólnie działalność gospodarczą pod firmą
Firma Handlowo – Usługowa Bogacz Ewa i Remigiusz Spółka Cywilna
Krajowy numer identyfikacyjny: 6423225471
Adres pocztowy: ul. Energetyków 5
Miejscowość: Nasiedle
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 44-200 Rybnik
Państwo: Polska
E-mail: fhuremo@onet.pl
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)

Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Remigiusz Bogacz, Ewa Bogacz, prowadzący wspólnie działalność gospodarczą pod firmą
Firma Handlowo – Usługowa Bogacz Ewa i Remigiusz Spółka Cywilna
Krajowy numer identyfikacyjny: 6423225471
Adres pocztowy: ul. Energetyków 5
Miejscowość: Nasiedle
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 44-200 Rybnik
Państwo: Polska
E-mail: fhuremo@onet.pl
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4)

Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Najtańsza oferta: 2 740 203.26 PLN / Najdroższa oferta: 3 407 108.00 PLN brana pod uwagę

V.2.5)

Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3)
Informacje dodatkowe:
Wykonawca będzie obowiązany przedstawić Zamawiającemu następujące oświadczenia i dokumenty (w
terminach wskazanych w niniejszej SIWZ):
a) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie spełnienia
warunków udziału w postępowaniu - JEDZ - należy złożyć wraz z ofertą.
b) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości brutto, przedmiotu (rodzaju wykonanych usług), dat
wykonania (dat dziennych rozpoczęcia i zakończenia realizacji) i podmiotów, na rzecz których usługi zostały
wykonane, c) dowody, że wskazane przez wykonawcę usługi na potwierdzenie spełnienia warunku udziału
w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia zostały wykonane lub
są wykonywane należycie; d) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku
podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP, e) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu
skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca
zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, f) zaświadczenie
właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem
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składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym
organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu, g) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 PZP, h) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego
prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z z uiszczaniem podatków,
opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo –w przypadku wydania takiego wyroku lub
decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (w odniesieniu do przesłanki
wykluczenia opisanej w art. 24 ust. 1 pkt 15 PZP) i) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec
niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (w odniesieniu do
przesłanki wykluczenia opisanej w art. 24 ust. 1 pkt 22 PZP). W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy,
którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 PZP, art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 PZP. Przetarg nieograniczony. Zamawiający wymaga
wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez wykonawcę, którego oferta została uznana za
najkorzystniejszą - 5 % ceny ofertowej brutto.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1 Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest
zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. 2 Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji
o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób
określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 3
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie
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10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ
na stronie internetowej. 4 Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 16.2 i 16.3 wnosi się w
terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 5 Odwołanie powinno wskazywać
czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy
Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne
i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 6 Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej
albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego
kwalifikowanego certyfikatu. 7 Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu
do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego
wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego
ze sposobów określonych w art. 27 ust 2. 8 Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania
odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, którą
wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając
jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest
równoznaczne z jej wniesieniem.
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/01/2021

