
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków 
Zamówienia:

www.amuz.gda.pl

Gdańsk: 1.Przedmiotem niniejszego zamówienia są sukcesywne usługi prania wodnego, 
wybielania oraz prania chemicznego pościeli, ręczników, odzieży oraz innego asortymentu dla 
Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku (obejmującej maglowanie, 
prasowanie, konfekcjonowanie, naprawę uszkodzeń). Zakres świadczonych usług obejmuje 
transport z siedziby Zamawiającego (odbiór brudnego asortymentu) oraz z powrotem do 
siedziby zamawiającego (zwrot czystego asortymentu) wraz z załadunkiem i rozładunkiem.
Numer ogłoszenia: 272334 - 2015; data zamieszczenia: 14.10.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: 
V zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki , ul. Łąkowa 1-2, 80-743 
Gdańsk, woj. pomorskie, tel. 058 3009201, faks 058 3009210.

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.amuz.gda.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Uczelnie publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 1.Przedmiotem niniejszego 
zamówienia są sukcesywne usługi prania wodnego, wybielania oraz prania chemicznego pościeli, 
ręczników, odzieży oraz innego asortymentu dla Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w 
Gdańsku (obejmującej maglowanie, prasowanie, konfekcjonowanie, naprawę uszkodzeń). Zakres 
świadczonych usług obejmuje transport z siedziby Zamawiającego (odbiór brudnego asortymentu) 
oraz z powrotem do siedziby zamawiającego (zwrot czystego asortymentu) wraz z załadunkiem i 
rozładunkiem..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem 
zamówienia w niniejszym postępowaniu jest sukcesywna usługa polegająca na: a) praniu wodnym, 
wybielaniu oraz praniu chemicznym pościeli, ręczników, odzieży i innego asortymentu dla 
Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki wraz z maglowaniem, prasowaniem, 
konfekcjonowaniem (dzielenie na rodzaje asortymentu, prawidłowe składanie i pakowanie), 
przeznaczonego (oddanego) do prania, b) naprawie uszkodzeń (szycie, cerowanie, przyszywanie 
guzików), c)odbiorze brudnej pościeli, ręczników, odzieży i innego asortymentu od Zamawiającego 
do pralni oraz dostarczaniu wypranej pościeli, ręczników, odzieży i innego asortymentu do 
Zamawiającego przez Wykonawcę, transportem Wykonawcy. 2. Zakres świadczonych usług 
obejmuje transport z siedziby Zamawiającego (odbiór brudnego asortymentu) oraz z powrotem do 
siedziby zamawiającego (zwrot czystego asortymentu) wraz z załadunkiem i rozładunkiem. 3. 
Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór i dostawę przedmiotu zamówienia z siedziby i do 
siedziby Zamawiającego Akademii Muzycznej w Gdańsku, w tym: 1) Dom Muzyka: ul. Łąkowa 1-

http://www.amuz.gda.pl/


2, 80-743 Gdańsk; 2) Dom Studenta - Dom Sonata: ul. Łąkowa 1-2, 80-743 Gdańsk; 3) Dom 
Studenta - Cztery Pory Roku: Plac Wałowy 15A, 80-821 Gdańsk; 4) Administracja Akademii 
Muzycznej: ul. Łąkowa 1-2, 80-743 Gdańsk Asortymentu objęty usługą został wymieniony w tabeli 
w zał. nr 1 do SIWZ.

II.1.5) 
V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 
• 1.Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej 

niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego 
rodzaju zamówień, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98.31.00.00-9, 98.31.50.00-4, 98.39.30.00-4, 
98.31.11.11-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 
24.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia oferty wadium

III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• warunek wiedzy i doświadczenia będzie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że 
wykonał lub wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co 
najmniej jedną, wykonaną na rzecz hotelu/ pensjonatu lub innego obiektu 
świadczącego usługi hotelarskie o standardzie równoważnym dla hotelu 3*, usługę 
obejmującą pranie wodne, wybielanie oraz pranie chemiczne, o wartości nie 
mniejszej niż 200.000,00 zł brutto

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA 
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 
22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy 
przedłożyć:

• wykaz  wykonanych,  a  w  przypadku  świadczeń  okresowych  lub  ciągłych  również 
wykonywanych,  głównych  dostaw  lub  usług,  w  okresie  ostatnich  trzech  lat  przed 
upływem  terminu  składania  ofert  albo  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w 
postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz 



z  podaniem ich  wartości,  przedmiotu,  dat  wykonania  i  podmiotów,  na  rzecz  których 
dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane 
lub są wykonywane należycie; 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 
ustawy, należy przedłożyć:

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

• aktualny  odpis  z  właściwego  rejestru  lub  z  centralnej  ewidencji  i  informacji  o 
działalności  gospodarczej,  jeżeli  odrębne  przepisy  wymagają  wpisu  do  rejestru  lub 
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 
2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
wniosków o  dopuszczenie  do  udziału  w postępowaniu  o udzielenie  zamówienia  albo 
składania ofert; 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 
potwierdzający, że:

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 
miesięcy  przed  upływem terminu  składania  wniosków o  dopuszczenie  do  udziału  w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie 
należy do grupy kapitałowej; 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

• 1 - Cena - 90 
• 2 - Ilość usług obejmujących pranie wodne,chemiczne i wybielanie w obiekcie świadczącym 

usługi hotelarskie o standardzie równoważnym dla hotelu3* - 10 

IV.2.2) 
 przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona: 
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: 
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1.Zmiany zawartej umowy będą wymagały pisemnego aneksu, w zakresie ustalonym w załączonym 
do SIWZ wzorze umowy. Istotne zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 
wyłoniono wykonawcę, mogą dotyczyć: 1) wynagrodzenia wykonawcy, 2) częstotliwości i miejsca 
świadczenia usług, 3)zmiany ilości zamawianych usług, 4)zmiany sposobu realizacji usługi, 



5)zakresu, w którym jest to konieczne na skutek działania organów administracji lub instytucji 
upoważnionych do wydania decyzji albo innych aktów władczych lub nadzorczych, związanych z 
realizacją przedmiotu umowy 6)zmiany terminów wykonania przedmiotu umowy, jeśli zmiana 
wynika z czynników zewnętrznych, na które Wykonawca nie ma wpływu lub z przyczyn 
organizacyjnych leżących po stronie Zamawiającego; 7)zmiana podwykonawcy na innego lub 
rezygnacja z podwykonawcy uczestniczącego w realizacji umowy, w sytuacji gdy Wykonawca na 
etapie składania ofert wykazał podwykonawcę jako podmiot, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się, na zasadach określonych w art.26 ust.2b ustawy Prawo zamówień publicznych, w 
celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust.1 
ustawy Prawo zamówień publicznych; Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż 
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki w stopniu nie 
mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia; 8)zmiany dotyczące 
udziału podwykonawcy na etapie realizacji umowy w sytuacji, gdy Wykonawca nie przewidział 
jego udziału w treści oferty lub zmiany podwykonawcy na innego, w przypadku, kiedy Wykonawca 
wskazał go w ofercie, a nowy podwykonawca spełnia wymagania dla należytego wykonania 
powierzonych mu czynności lub części zamówienia zgodnie z SIWZ i umową; 2. Zmiany, o których 
mowa w ust. 1 mogą być dokonane w następujących przypadkach: 1)ustawowej zmiany stawki 
podatku od towarów i usług (VAT), przy czym zmianie ulegną wyłącznie ceny jednostkowe brutto, 
natomiast ceny jednostkowe netto pozostaną bez zmian, 2) w zakresie o którym mowa w ust. 1 pkt 
2, w przypadku zmiany sposobu przekazywania przedmiotu zamówienia w celu wykonania usługi, 
3) w zakresie o którym mowa w ust. 1 pkt 3, w przypadku wycofania z użycia bielizny i materacy 
nie nadających się do użytkowania, bądź zakupu nowej bielizny i materacy lub zmiany ilości 
bielizny i materacy przeznaczonych do prania z innych przyczyn obiektywnych występujących po 
stronie Zamawiającego, 4) w przypadku zmiany przepisów prawa mających wpływ na warunki 
umowy, 5)jeżeli zmiany nie spowodują negatywnych konsekwencji dla Zamawiającego. 
6)wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie usługi w sposób przewidziany w umowie 
7)jeśli zmiana służyć będzie podniesieniu standardu wykonania przedmiotu umowy, dostosowania 
do potrzeb Zamawiającego lub będzie wynikała z czynników zewnętrznych, a zmiana ta nie będzie 
wykraczała poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ i umowie i nie spowoduje 
zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy 8)wystąpią okoliczności, których nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w związku z nimi wystąpi konieczność wprowadzenia 
zmian do umowy, a zmiany te są korzystne dla Zamawiającego i zostaną zaakceptowane przez 
Wykonawcę 3. Strona wnioskująca o zmianę umowy, przedkłada drugiej stronie pisemne 
uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmian do umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia: www.amuz.gda.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Akademia 
Muzyczna im. Stanisława Moniuszki, ul. Łąkowa 1-2, 80-743 Gdańsk, budynek czerwony, pok. Nr 
110.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
22.10.2015 godzina 11:30, miejsce: Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki, ul. Łąkowa 1-
2, 80-743 Gdańsk, budynek czerwony, Rektorat, pok. Nr 103-105.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na 
sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


