
Ogłoszenie nr 510166197-N-2019 z dnia 08-08-2019 r.

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

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

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: 580901-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Aqua Park Łódź Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 47323046900000, ul. al. Unii
Lubelskiej  4, 94-208  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://www.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:
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(jeżeli dotyczy):
ZP.Rb.12.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi

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:

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

nie
II.5) Główny Kod CPV: 90910000-9

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:
Podstawa prawna unieważnienia postępowania Art. 93 ust. 1 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. Uzasadnienie faktyczne W
przedmiotowym postępowaniu kwota, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia wynosi 1.122.252,00 złotych brutto. W postępowaniu wpłynęły trzy oferty, przy czym
oferta z najniższą ceną to oferta, w której Wykonawca zaproponował cenę 1.169.826,00 złotych brutto.
Każda z dwóch pozostałych ofert przedstawia wyższe ceny, co oznacza, że niezależnie od oceny ofert
Zamawiający musiałby wybrać ofertę, która przekracza jego możliwości finansowe. Mając na uwadze
powyższe oraz uwzględniając, że Zamawiający nie może zwiększyć kwoty na realizację zamówienia
do oferty z najniższą ceną, 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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