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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:
15/09/2020
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: II.2.4
Zamiast:
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.
Powinno być:
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
kwietnia do września 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
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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.
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:

