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Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Usługi
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
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
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.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/09/2020
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: lodzpark
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Dane referencyjne ogłoszenia: 2020-117754
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 177-426808
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 08/09/2020
Sekcja VII: Zmiany
VII.1)
Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.1)

Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2)

Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.3
Zamiast:
Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
– w tym okresie zrealizował lub realizuje co najmniej 1 zamówienie obejmujące usługi utrzymania porządku
i czystości/sprzątania obiektów sportowych typu baseny, pływalnie, aquaparki, o wartości brutto minimum
70.000,00 PLN (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100) na miesiąc, świadczonych przez okres
ciągły, nie krótszy niż 12 miesięcy – ocena spełniania warunku zostanie dokonana w oparciu o oświadczenie
Wykonawcy oraz załączony do oferty wykaz zamówień wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów, na rzecz których zostały wykonane, oraz załączyć dowody określające, czy te usługi
zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Wykonawca składa JEDZ i na potwierdzenie spełnienia
warunku udziału w postępowaniu dot. technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia wskazuje
informacje nt. usług wykonanych lub wykonywanych (przy czym w tym przypadku będzie liczona wartość
zrealizowanej części przedmiotu umowy) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert
(a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) polegających na utrzymaniu porządku
i czystości/sprzątania obiektów sportowych typu baseny, pływalnie, aquaparki, o wartości brutto minimum
70.000,00 PLN (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100) na miesiąc, świadczonych przez okres ciągły,
nie krótszy niż 12 miesięcy, które podać należy w Części IV lit. C (pkt 1b) JEDZ; Na żądanie Zamawiającego
Wykonawca składa 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 (wzór wykazu wykonanych usług stanowi załącznik nr 5 do SIWZ, a w zakresie
usług stanowiących kryterium oceny ofert zawarty w Formularzu ofertowym),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;Dowodami, o których
mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.W sytuacji, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz
którego usługi wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania
ww. dowodów
Powinno być:
W zakresie zdolności zawodowej Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie)
zrealizował lub realizuje (przy czym w tym przypadku będzie liczona wartość zrealizowanej części przedmiotu
umowy, a usługa musi trwać nieprzerwanie co najmniej 12 miesięcy przed terminem składania ofert) co
najmniej 1 usługę (przez usługę rozumie się wykonywanie prac na podstawie 1 umowy) polegającą na
utrzymaniu czystości w obiektach sportowych typu pływalnie, baseny, aquaparki, na kwotę nie mniejszą niż
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800.000,00 zł brutto. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana w oparciu o oświadczenie Wykonawcy oraz
załączony do oferty wykaz zamówień wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów,
na rzecz których zostały wykonane, oraz załączyć dowody określające, czy te usługi zostały wykonane
lub są wykonywane należycie. Wykonawca składa JEDZ i na potwierdzenie spełnienia warunku udziału
w postępowaniu dot. technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia wskazuje informacje nt. usług
wykonanych lub wykonywanych (przy czym w tym przypadku będzie liczona wartość zrealizowanej części
przedmiotu umowy, a usługa musi trwać nieprzerwanie co najmniej 12 miesięcy przed terminem składania ofert)
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie) polegających na utrzymaniu porządku i czystości/sprzątania obiektów sportowych typu
baseny, pływalnie, aquaparki, o wartości brutto nie mniejszą niż 800.000,00 zł brutto), które podać należy w
Części IV lit. C (pkt 1b) JEDZ; Na żądanie Zamawiającego Wykonawca składa 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 (wzór wykazu wykonanych usług
stanowi załącznik nr 5 do SIWZ, a w zakresie usług stanowiących kryterium oceny ofert zawarty w Formularzu
ofertowym),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.
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:

