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Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Agencja Rozwoju Miasta S.A.
ul. Lema 7
Kraków
31-571
Polska
Osoba do kontaktów: Grzegorz Bednarczyk
Tel.:  +48 123491103
E-mail: przetargi@arm.krakow.pl 
Faks:  +48 122909960
Kod NUTS: PL213
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.arm.krakow.pl

I.2) Wspólne zamówienie

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:
Utrzymanie czystości w TAURON Arena Kraków wraz z utrzymaniem terenu przyległego
Numer referencyjny: ARM/29/2016

II.1.2) Główny kod CPV
90910000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na utrzymaniu czystości w TAURON Arena Kraków wraz z
utrzymaniem terenu przyległego:
— bieżące całoroczne utrzymanie czystości wewnątrz i na zewnątrz obiektu, w tym zimowe utrzymanie terenów,
— sprzątanie po imprezach wewnątrz i na zewnątrz obiektu,
— dodatkowy serwis sprzątający na zlecenie zamawiającego.

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

mailto:przetargi@arm.krakow.pl
http://www.arm.krakow.pl
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II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 1 109 088.84 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90911200
90911300
90919200
90610000
90620000
90630000
90914000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na utrzymaniu w TAURON Arena Kraków wraz z utrzymaniem
terenu przyległego:
— bieżące całoroczne utrzymanie czystości wewnątrz i na zewnątrz obiektu, w tym zimowe utrzymanie terenów,
— sprzątanie po imprezach wewnątrz i na zewnątrz obiektu,
— dodatkowy serwis sprzątający na zlecenie zamawiającego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:
Wygaśnięcie dotychczasowej umowy na sprzątanie było przewidywane na styczeń 2017 r. Nie było możliwe
przeprowadzenie postępowania przy zachowaniu 40-dniowego terminu składania ofert, tak aby umożliwić
zawarcie nowej umowy do tego czasu. Jednocześnie sytuacja ta była nieoczekiwana – poprzednią umowę
zawarto 11.04.2016 r. i okres jej realizacji miał wynosić jeden rok, jednak w wyniku większej ilości prac niż
planowano, kwota umowy wyczerpała się w szybciej niż przewidywano. Zamawiający podjął działania w celu
udzielenia nowego zamówienia niezwłocznie po stwierdzeniu tego faktu (intensywne prace nad projektem
specyfikacji, która wymagała istotnych zmian w porównaniu do poprzedniego postępowania w związku z
potrzebą redukowania kosztów działalności Zamawiającego, trwały od 2 listopada 2016 r.).

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej
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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: 2016/S 238-433640

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
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
01/02/2017

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
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: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
"Impel Cleaning" Sp. z o.o.
ul. Ślężna 118
Wrocław
53-111
Polska
Tel.:  +48 800190911
E-mail: cc.info@impel.pl 
Kod NUTS: PL514
Adres internetowy:http://www.impel.pl
Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 134 466.56 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 109 088.84 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:
usługi porządkowo-czystościowe

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

http://www.ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:433640-2016:TEXT:PL:HTML
mailto:cc.info@impel.pl
http://www.impel.pl
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ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Wykonawcom, a także innym podmiotom, którzy mają interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogli
ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony
prawnej, na zasadach szczegółowo opisanych w dziale VI ustawy. Wobec ogłoszenia oraz SIWZ środki ochrony
prawnej przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków
ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/02/2017

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl

