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Łódź, dnia 3 grudnia 2020 roku 

MCM.G.S.872/2020 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na kompleksowe 

utrzymanie czystości w obiektach należących do Miejskiego Centrum 

Medycznego „Górna” w Łodzi, (nr sprawy ZP/12/2020). 

 

Miejskie Centrum Medyczne "Górna" w Łodzi, działając na podstawie art. 86 ust. 5 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 

1843 ze zm.) zwanej dalej „ustawą”, przekazuje informacje jak poniżej.  

 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację przedmiotowego zamówienia 

wynosi w całości 1 022 016,57 zł brutto. Wskazana kwota zawiera 20% zwiększenie wartości 

o realizację zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy w związku 

z możliwością oddania do użytkowania w III lub IV kwartale 2021 roku nowej placówki 

zlokalizowanej przy ul Paderewskiego 6 oraz możliwością uruchomieniem dodatkowych 

usług pn.: Centrum Zdrowego i Aktywnego Seniora „CZAS” w placówkach przy ul Felińskiego 

7 i Cieszkowskiego 6, Zamawiający przewiduje realizację zamówień, o których mowa w art. 

67 ust. 1 pkt 6 ustawy. Dołączenie nowej placówki oraz uruchomienie w/w programów jest 

uzależnione od otrzymania od UMŁ środków na dokończenie remontu i wyposażenia.). 

Powyższa kwota zawiera: 

204 403,31 zł brutto - kwota na zamówienia z 67 ust. 1 pkt 6. 

817 613,26 zł brutto - kwota na realizację zadania głównego (przedstawionego w ofercie). 

Do upływu terminu na składanie ofert do siedziby Zamawiającego wpłynęła 1 oferta. 

Nr 

oferty 
Nazwa (firma) i adres Wykonawcy Cena brutto oferty 

Termin 

płatności 

1. 

Konsorcjum: 

- Impel Facilyty Services Sp. z o.o. - lider 
konsorcjum 

ul. Ślężna 118 

53-111 Wrocław 

- Optima Cleaning Sp z o.o. 

ul. Jeździecka 19 

53-032 Wrocław 

1 012 620,36 zł 30 dni 
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Termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności zawarte w ofertach 

Wykonawców są zgodne z zapisami SIWZ. 

 

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na 

stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, jest 

uprawniony do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. 

Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania 

z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma.  

 

 

Podpis Kierownika Zamawiającego 
 
 

     Dyrektor 

 

Żaneta Iwańczyk 

 

 


