
Ogłoszenie nr 500245189-N-2018 z dnia 11-10-2018 r.

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie: Wykonywanie usług pralniczych dla jednostek
organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

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: 611399-N-2018

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

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Krajowy numer identyfikacyjny 189600000, ul. ul.

Akademicka  13, 20-950   Lublin, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 81 4456603, 4456073,

e-mail zamowienia@up.lublin.pl, faks 81 4456730.

Adres strony internetowej (url): http://www.up.lublin.pl/zamowienia

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Uczelnia Publiczna

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonywanie usług pralniczych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w

Lublinie.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

AZP/PNO/25/2018

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:

Wykonywanie usług pralniczych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w

Lublinie, zgodnie z opisem stanowiącym załącznik nr 1 oraz wykazem asortymentowo-ilościowy

stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapewnił

Zamawiającemu: 1. Wykonywanie usług pralniczych obejmujących pranie, suszenie,

maglowanie, prasowanie oraz transport poniżej wymienionego asortymentu dla jednostek

organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Zakres zamówienia obejmuje: bieliznę

pościelową, obrusy, ścierki, zasłony, firany,fartuchy,koce,ręczniki,narzuty na kanapę, kołdry,

poduszki. 2. Usługa winna być świadczona zgodnie z obowiązującymi wymogami sanitarnymi i

higienicznymi jakie nakładane są na proces prania. 3. Zamawiający wymaga,by używane do
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realizacji usługi środki i preparaty były stosowane zgodnie z zaleceniami Państwowego Zakładu

Higieny, a ponadto gwarantowały właściwą jakość prania i nie powodowały przyspieszonego

zużycia. 3. Asortyment przeznaczony do prania będzie odbierany przez Wykonawcę z

następujących obiektów Zamawiającego :1/ budynki dydaktyczno-naukowe przy ul.

Akademickiej 12,13,15, ul. Głębokiej 28,30,ul. Skromnej 8, Doświadczalnej 44,50, ul.

Dobrzańskiego 37 w Lublinie, 2/ domy studenckie Cebion przy ul. Langiewicza 6, Dodek przy

ul. Langiewicza 8, Eskulap przy ul. Langiewicza 12, Manhattan przy ul. Dobrzańskiego 33,

Broadway przy ul. Dobrzańskiego 33-35 w Lublinie,3/ Ośrodek AZS w Rozpłucie Garbów woj.

lubelskie, gmina Ludwin ( jezioro Piaseczno ). 4. Wykonawca będzie świadczył usługę na

e-mailowe lub pisemne zgłoszenie Zamawiającego. 5.Czas reakcji na zgłoszenie będzie wynosił

maksymalnie do 5 dni roboczych. Rzeczywisty czas reakcji Wykonawca określi w formularzu

„Oferta Wykonawcy”, zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozdziale 13 w zakresie 2-go

kryterium oceny ofert. 5.Czas wykonywania usługi pralniczej nie powinien przekraczać 10 dni

roboczych. Rzeczywisty czas wykonania usługi Wykonawca określi w formularzu „Oferta

Wykonawcy”, zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozdziale 13 w zakresie 3-go kryterium

oceny ofert. 6. Po wykonaniu usługi Wykonawca będzie dostarczać wyprany asortyment do

miejsca odbioru, w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1200.

7.Ilość i rodzaj przedmiotu umowy powierzone przez Zamawiającego do wykonania,

potwierdzany będzie każdorazowo przez Wykonawcę na dowodzie wydania, wystawionym przez

Zamawiającego w momencie wydania przedmiotu umowy do prania. Ilość i rodzaj wykonanego

przedmiotu umowy będzie potwierdzana przez Zamawiającego każdorazowo na wystawionym

przez Wykonawcę dowodzie przyjęcia. Dowód wydania jak i dowód przyjęcia są protokołem

zdawczo-odbiorczym wystawianym w obecności przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy

w dwóch egzemplarzach. 8. Wymaga się aby wyprany asortyment był zapakowany do worków

foliowych. 9. Wykonawca odpowiada za terminowe wykonanie usługi niezależnie od

ewentualnych awarii czy innych utrudnień. 10.Wyprana bielizna powinna być

nieuszkodzona,czysta,zabrudzenia skutecznie usunięte, dobrze wymaglowana, ukrochmalona

dająca poczucie świeżości i czystości. 11. Wykonawca zobowiązany jest do osobnego pakowania

bielizny uszkodzonej w trakcie procesu prania. 12.Za przedmiot zamówienia zaginiony lub

zniszczony, Wykonawca, zobowiązuje się zwrócić Zamawiającemu równowartość według

wartości określonej przez Zamawiającego. 13. Wykonawca zapewni Zamawiającemu

opakowania na brudną bieliznę. 14. Bielizna przeznaczona do prania będzie oznaczona przez

Zamawiającego, a segregacja będzie się odbywać w oparciu o te oznaczenia. Korekta pomyłek

leży po stronie Wykonawcy. 15. Niewłaściwie wyprana lub wymaglowana bielizna będzie

zwracana do ponownego prania na koszt Wykonawcy.

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

nie

II.5) Główny Kod CPV: 98310000-9

Dodatkowe kody CPV: 98311000-6, 98312000-3, 98315000-4

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie

III.3) Informacje dodatkowe:
Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę: 1. Stosownie do art. 29 ust. 3a

ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca oświadcza, że osoby wykonujące czynności w

zakresie prania, prasowania, maglowania, realizujące przedmiot zamówienia w imieniu

Wykonawcy lub podwykonawcy, których zakres został przez Zamawiającego określony w SIWZ
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i których realizacja polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z

dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę. 2.

Wykonawca najpóźniej w terminie 2 dni od dnia podpisania umowy, będzie zobowiązany do

przedstawienia Zamawiającemu danych osób, o których mowa w ust. 1 (imię i nazwisko oraz

stanowisko pracy) w formie wykazu. Zamawiający nie ma prawa przetwarzania danych z

wykazu. 3. W przypadku zmiany osób oddelegowanych do wykonywania zamówienia przez

Wykonawcę, lub podwykonawcę, Wykonawca jest zobowiązany do zmiany wykazu, o którym

mowa w ust. 2, w terminie 5 dni od zaistnienia zmiany. Zmiana wykazu następuje poprzez

złożenie przez Wykonawcę nowego wykazu zawierającego aktualne dane dotyczące osób, o

których mowa wyżej. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na

miejscu wykonywania zamówienia w celu weryfikacji, czy osoby wykonujące czynności przy

realizacji zamówienia są osobami wskazanymi przez Wykonawcę. Osoby oddelegowane do

wykonywania zamówienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę są zobowiązane podać imię i

nazwisko podczas kontroli przeprowadzanej przez Zamawiającego. W razie odmowy podania

danych umożliwiających identyfikację osób wykonujących usługi, Zamawiający wzywa

Wykonawcę do wydania zakazu wykonywania przez te osoby usług do momentu wyjaśnienia

podstawy ich zatrudnienia oraz wzywa Wykonawcę do złożenia pisemnego oświadczenia

wskazującego dane osób, które odmówiły podania imienia i nazwiska podczas kontroli

Zamawiającego. 5. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wskazanych w ust. 1, Zamawiający przewiduje

sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej

w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. 6. W przypadku

uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania przepisów prawa pracy przez Wykonawcę,

Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli do Państwowej Inspekcji Pracy.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04/10/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 131780.00

Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 

0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: EKO-STYL RENTAL Sp. z o.o. Sp. K.

Email wykonawcy:

Adres pocztowy: ul. Spółdzielcza 13B

Kod pocztowy: 37-300

Miejscowość: Leżajsk

Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak
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Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY
ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 97430.76

Oferta z najniższą ceną/kosztem 97430.76

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 212270.94

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia

podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub

podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

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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